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Актуальні проблеми теорії та історії  
української літератури 

 
УДК 821.161.2 – 1 (Н. Білоцерківець) 

 
Л. С. Ачкан  

 
ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІ ВИЯВИ  

В ПОЕЗІЇ НАТАЛКИ БІЛОЦЕРКІВЕЦЬ 
 
У сучасному літературознавстві до числа актуальних проблем 

належать інтертекстуальні зв’язки у художньому творі, які привертають 
пильну увагу дослідників Р. Барта, Ж. Дерріда, Ю. Крістевої, Р. Нича, 
М. Ріффатера та ін. Явище інтертекстуальності має свою ґенезу в 
літературній творчості й літературній критиці та тривалу історію 
розвитку, в процесі якої трансформувалось теоретичне поняття й 
уявлення про його зміст та обсяг.  

Ю. Крістева, спираючись на бахтінську концепцію діалогічності, 
стала автором терміна „інтертекстуальність” та ввела його до наукового 
обігу. Пізніше Р. Барт, Ж. Дерріда, Р. Нич, М. Ріффатер запровадили 
суголосне поняття – міжтекстовість [11, с. 70]. Р. Гром’як тлумачить 
інтертекстуалізацію як „міжтекстові співвідношення літературних 
творів” [9, с. 317]. У нашому дослідженні спираємося на визначення 
польської дослідниці З. Мітосек: „Інтертекст – це фрагмент чужого, 
попереднього тексту, введений у новий, свіжо створений літературний 
твір. Це власне цитата, ремінісценція чи алюзія, ім’я персонажа, 
порівняння тощо” [10, с. 343 – 344]. 

Розгорнута дефініція поняття також включає відображення 
процесу міжтекстових зв’язків і співвідношень, що виявляються у 
просторі висловлювань і способів мовлення, з огляду на котрі 
окреслюються форма і значення інтертекстуальності. Вчені вказують 
[17, с. 218 − 219], що кожен текст перебуває в полі зору інших  
текстів, наслідуючи їх, продовжуючи, трансформуючи. Проблему 
інтертекстуальності в поетичному творі останнім часом досліджують 
Л. Бублейник (на матеріалі російської поезії), А. Мойсієнко (на основі 
поезії української), які розглядають поетику інтертекстуальних 
відношень як зв’язків, що реалізуються завдяки „різним позатекстовим 
чинникам” і „вибудовуються на основі взаємопроникнення одних 
текстових одиниць у інші, взаємофункціонування їх у системі цілісного 
мистецького твору” [11, с. 181].  

Інтертекстуалізація в творчості сучасних письменників становить 
своєрідне наслідування літературного процесу, зв’язок часових 
проміжків у ньому. Явище інтертекстуальності на різних, хронологічно 
віддалених етапах історичного розвитку літератури пережило істотну 
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трансформацію світоглядної та художньої настанови, сформувавшись як 
свідоцтво сталості оповіді, окресленого стильового канону. У сучасній 
літературі переосмислюються у протилежних вимірах та заперечують 
стандартні формули, розширюючи й урізноманітнюючи простір 
настільки, що інтертекстуальність набирає відкритого характеру. Це 
сприяє переходу естетичної інформації, як зазначає Н. Фатєєва, „з одного 
можливого світу думки й мови в інший” [17, с. 64]. 

Мета статті – дослідити інтертекстуальні зв’язки та відстежити 
особливості трансформації прототекстів у поезії Наталки Білоцерківець. 
Окремі аспекти цієї проблеми у творчості поетеси розглядали 
І. Андрусяк [1], Л. Таран [13], І. Федюшина [16]. Так, у статті 
І. Федюшиної [16] проаналізовано неоготичний дискурс в українській 
поезії ХХ століття, що досліджується на матеріалі творчості поетів 
Празької школи та представників покоління поетів-вісімдесятників,  
з-посеред яких чільне місце відводиться й Наталці Білоцерківець.  
У рецензії на збірку „Алергія” І. Андрусяк [1] акцентує увагу на окремій 
поезії, де простежується явище інтертекстуальності. Л. Таран [13] 
репрезентує огляд творчості поетеси, зазначаючи окремі інтертекстуальні 
вияви у Наталки Білоцерківець. Однак цілісний аналіз інтертекстуальних 
зв’язків у ліриці поетеси у літературознавчій думці відсутній. 

У біографічному огляді поетеси Л. Таран зазначає, що з раннього 
дитинства Наталка Білоцерківець добре орієнтувалася у творчості 
раннього П. Тичини, поетів „розстріляного відродження”, В. Симоненка 
й Л. Костенко та інших поетів-шістдесятників. Пізнання майбутньої 
поетеси звернене передусім до світової поезії: Г. Аполлінера, 
Ш. Бодлера, П. Верлена, А. Рембо, О. Блока, М. Цветаєвої, А. Ахматової, 
О. Мандельштама [13, с. 2]. Саме це стало результатом того, що її поезія 
охоплює широкий простір культури, адже джерелами елементів 
інтертексту виступають твори літератури, історії, живопису, музики, 
кіно, сюжети, мотиви, образи стародавніх міфів та легенд. 
Інтертекстуальність у творах поетеси відтворена найрізноманітнішими 
формами (паратекстуальність, цитування, алюзії, ремінісценції). 
Кількість творів досить значна, у яких виразно або приховано звучить 
використання ліричних, фольклорних, літературних текстів. Для поетеси 
характерним є те, що цитати, образи та мотиви, які введені в новий 
контекст, звучать в одній текстовій площині з авторським твором.  

У творчості Наталки Білоцерківець представлена 
передтекстуальність, яка у заголовку виявляється на лексичному рівні. 
Заголовки – це перший знак тексту, який дає читачеві цілий комплекс 
уявлень про твір, формує в нього передрозуміння тексту, стає першим 
кроком до його інтерпретації. Це ключ до розуміння твору [17, с. 56]. 
Більшість поезій Наталки Білоцерківець містить заголовок, за допомогою 
якого автор може свідомо сконденсувати ввесь зміст вірша, при цьому 
назва є своєрідною підказкою основної художньої концепції. Алюзіями 
найчастіше виступають власні імена, які належать реальним особам 
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(відомим музикантам, художникам у заголовках-посвятах). Наприклад: 
цикли „Музиканти” („Шенберг, Місячний П’єро І”, „Шенберг, Місячний 
П’єро ІІ”, „Шенберг, Місячний П’єро ІІІ”, „Клод Дебюссі. 
Віддзеркалення в воді”, „Клод Дебюссі. Дзвін крізь листя”, „Клод 
Дебюссі. Затонулий собор”) та „Художники” („Врубель. Бузок”, 
„Пікассо. Дівчина на кулі”, „Броніслав Лінке. Каміння кричить”). Алюзії 
реалізують міжтекстові зв’язки різних типів у заголовках художніх 
текстів Наталки Білоцерківець. 

Особливі паратекстуальні зв’язки виявляються й у відношенні 
тексту віршів до їх епіграфів, що несуть певний тип інформації, на якому 
наголошує автор твору. Епіграф повноцінно розкриває свій зміст лише у 
процесі взаємодії з авторським текстом, налаштовуючи на діалогічність 
із читачем. Цей додатковий інформаційний носій завжди розширює 
підтекстове поле твору і є ключем до його інтерпретації. Важливою 
прикметою, що вирізняє епіграфи в ліриці Наталки Білоцерківець, є їх 
першоджерела: „Фаусти” („Ходить Фауст по Європі” Павла Тичини), 
„Ліс” („На півшляху свого земного світу / Я трапив у похмурий ліс 
густий” Данте Аліг’єрі). Знаходимо епіграфи з радянських шлягерів: 
„Наш паровоз, вперед лети”, із англомовних хітів: „When I was a student 
of the university. З пісень моєї молодості”, „I wanna to be your lover”. 
Таке різноманіття епіграфів указує на високий рівень духовності, 
інтелекту, освіченості й ерудованості поетеси.  

Інтертекстуальний характер відомого вірша Наталки 
Білоцерківець „Хор хлопчиків” проявляється через присвяту „пам’яті 
Ернста Юнґера”. Глибинні архетипні структури свідомо закладені в 
тексті як авторські алюзії, ремінісценції, що забезпечують розгалуження 
мотивів із площини творів Ернста Юнґера. Контекст середньовічних 
легенд, у свою чергу, зумовлює поле інтерпретації вірша, реалізацію 
рецептивних стратегій тексту в синхронії та діахронії. Інтертекстуальне 
тло вірша розширюється, доповнюється у процесі його функціонування 
як передтексту. Наприклад, у романах Юнгера воїн, що виступає вільним 
від націоналістичних ідей, становить новий тип, близький лицарям 
Середньовіччя, які сповідували духовну цінність війни та втілюється у 
„симфонію вогню і сталі” [16]. На перший план виходить урочистий, 
піднесений, величний спів юних голосів, які славлять Володаря: „Це 
хлопчики, що приручають змій, / Вони безстрашні, і вони співають. / Їх 
абсолютний слух гримить, як грім, / від капловухих вух до ніжних ребер. / 
…Немає фальші в почутті моїм / До Тебе, мій Володарю, до Тебе” 
[1, с. 57]. І. Федюшина зазначає, що образи творяться крізь призму 
індивідуального спасіння душі, передбачаючи свободу волі людини, віра 
підвищує оцінку людської особистості, яку ставить служіння Богові [16]. 
У площині поетичного твору Наталки Білоцерківець трансформується 
дискурс дитячих хрестових походів, що творить образ чистих людських 
душ: „…і вбити може, якщо образ твій / Змигне з кришталю. / і вкаже 
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пальцем на кривавий шлях / поміж покоси, / де сніг лежить на мертвих 
кораблях / і сплять матроси” [1, с. 91]  

У ліриці Наталки Білоцерківець репрезентована 
інтертекстуальність як „суприсутність” в одному тексті – „текст 
у тексті”. Наприклад, у вірші „Троянда” авторка порівнює поезію, яка 
за своїм змістом торкається найприхованіших, найсокровенніших 
душевних таємниць, із квіткою-трояндою, що соромиться своєї 
унікальної краси. У центрі вірша, запозичений у англійського поета 
Вільяма Блейка, образ троянди, яка гине від любові, віддаючись 
черв’якові. В уявленнях поета кохання – це духовне переживання, 
непримиренне з фізичним інстинктом, символом якого є хробак у вірші 
„Больная роза”, що зображує світ пізнання: „И он туда проник, / 
Незримый, ненасытный, / И жизнь твою сгубил / Своей любовью 
скрытной” [8]. Наталка Білоцерківець за допомогою образу троянди 
відтворює мистецтво, котре обирає для себе не завжди ідеальних людей. 
Розкриває ідеї „сорому і нудьги” творчості та співіснування митця і 
мистецтва як явища трагічного: „...і вся поезія – лиш сором і нудьга, 
нещасна квітка, люба дорога...” [6, с. 56].  

Вірш „В забутім закутку занедбаного міста / тобі тринадцять 
років...” побудований на паралельному цитуванні, де епіграф із творчості 
грузинського поета Галактіона Табідзе „Тобі тринадцять років” 
відводить читача від Шевченківського твору „Мені тринадцятий 
минало, / Я пас ягнята за селом...” [15, с. 33]. Між образами, створеними 
трьома поетами, можна простежити еволюцію, хронологічні рамки 
охоплюють три століття (від ХІХ ст. до ХХІ ст.), що дає змогу побачити 
час, у який тринадцятилітня дитина росла, та зміну її світогляду в різні 
епохи. Так, Тарас Шевченко зображує образ пастушка, людину ХІХ ст., 
який із раннього дитинства був кріпаком та ще в юному віці, 
зневірившись, шукає виправдання у Бога, у людей стосовно 
несправедливості життя: „А й досі, як згадаю, / То серце плаче та 
болить, / Чому Господь не дав дожить / Малого віку у тім раю. / Умер 
би, орючи на ниві, / Нічого б на світі не знав. / Не був би в світі 
юродивим. / Людей і [Бога] не прокляв! / Та недарма поет себе протяв / 
тринадцятьма кинджалами! Немарно” [15, с. 33]. У вірші грузинського 
поета Галактіона Табідзе порушуються уже інші теми людства, 
особистості ХХ ст.: швидкоплинності житття, старіння людини та 
магічність „нещасливого числа” тринадцять. Автор відтворює їх через 
оповідь ліричного героя: „Я возведен – о точность построенья! – / 
причудой несчастливого числа / в тринадцатую степень постаренья! / 
О, как, шутник, твоя слеза чиста!” [14]. У Наталки Білоцерківець образ 
тринадцятилітнього хлопчика ХХІ ст. змінюється, осучаснюється 
мовними засобами та прийомами „словесної гри”: „І рук тонких, і довгих 
ніг твоїх, / і чорних брів з-під гриви золотої, / м’ячів... скакалок... 
ролерів... доріг – / о, як шкода для долі нелегкої” [6, с. 56]. 
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Однією з моделей уведення ремінісценцій до поезії є 
перефразування заголовку відомого роману Ґ. Маркеса. Так, окремі 
фрагменти назви твору – Сто років самотності” концентруються в 
мовній тканині назви поезії Наталки Білоцерківець „Сто років юності”. 

У ліричних текстах поетеси різноманітні цитати (прямі, 
трансформовані, скорочені, перефразовані, алюзійні) становлять центр 
інтертекстуального поля, що вводить до її творчості постать Пабло 
Пікассо. На периферії цього поля містяться позначення реалій життя 
живописця, що також набули значення симолів, підґрунтя для яких дала 
його життєтворчість. Це простежуємо в декількох поезіях („Паоло і 
Пабло”, „Елегія Пікассо”, цикл „Художники”: „Пабло Пікассо. Дівчинка 
на кулі” та ін.), де або головним героєм виступає митець, або поетеса 
відсилає читача до його творчості. 

Вірш „Паоло і Пабло” Наталка Білоцерківець присвячує своїм 
улюбленим митцям: художнику Пабло Пікассо та режисеру П’єру Паоло 
Пазоліні. Вона поєднує їхні постаті рідкісною рисою: здатністю 
змінюватися від твору до твору багатством і розмаїттям художніх форм 
та ідей. Їхні імена перегукуються з іменами апостола Павла; це ніби 
апостоли нового мистецтва. Наприклад, без Пікассо і Пазоліні мистецтво 
ХХ століття було б неповним. „Богородяща повія із Риму” [5, с. 12] – це 
алюзія до фільму італійського кінорежисера П’єра Паоло Пазоліні 
„Мама Рома”, яка виступає ключем до прочитання поезії „Паоло і 
Пабло”. Поетеса розкриває ідею як відкритості мистецтва і відданості 
будь-якій людині, так і унікальності, „божественності” його результатів. 
Семантичне ядро „повія” несе у собі поняття „продажності”, що 
притаманне мистецтву. 

Отже, в основі творів Наталки Білоцерківець можна простежити 
інтертекстуальні сюжети та образи, які походять із середньовічних 
легенд та творів Е. Юнґера, Г. Табидзе, В. Блейка, П. Пазоліні, 
П. Пікассо. Вищезазначені інтертекстуальні конструкції доцільно 
розуміти як одиниці тексту, що зчитуються з контексту твору. Така 
інтертекстуальність передбачає наявність певної літературознавчої 
підготовки, високого рівня обізнаності з різного роду мистецькими 
творами, а також освіченості автора та реципієнта. Присутність  
„тексту – в – тексті” по-особливому взаємодіє з авторським текстом,  
із іншими цитатами, вступає в полідіалогічність із загальним контекстом, 
витворюючи різні мистецькі коди. Розмаїття вихідного матеріалу 
утворює винятково багате інтертекстуальне поле поезії Наталки 
Білоцерківець, водночас зумовлюючи інтертекстуальність як одну з її 
домінантних ознак. 
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Ачкан Л. С. Інтертекстуальні вияви у поезії Наталки 

Білоцерківець 
У статті розглянуто особливості інтертекстуальності на матеріалі 

лірики Наталки Білоцерківець, визначено й узагальнено її різновиди  
та художні риси. Інтертекстуальні зв’язки віршів простежуються через 
зіставлення із творами української та зарубіжної літератури, 
образотворчого мистецтва, музики, кіно. Аналізується специфіка 
інтертекстуальності в поезії Наталки Білоцерківець (символічні образи і 
мотиви, стилізовані жанри, сюжети, звертання до західноєвропейських 
письменників і філософів). 

Ключові слова: інтертекстуальність, алюзія, ремінісценція, 
заголовок, передтекст, епіграф. 
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Ачкан  Л. С. Интертекстуальные проявления в поэзии 
Натальи Билоцеркивец 

В статье рассмотрены особенности интертекстуальности на 
материале лирики Натальи Билоцеркивец, определены и обобщены ее 
разновидности и художественные черты. Интертекстуальные связи 
стихотворений прослеживаются через сопоставление с произведениями 
украинской и зарубежной литературы, изобразительного искусства, 
музыки, кино. Анализируется специфика интертекстуальности в поэзии 
Натальи Билоцеркивец (символические образы и мотивы, 
стилизированные жанры, сюжеты, обращения к западноевропейским 
писателям и философам). 

Ключевые слова: интертекстуальность, аллюзия, реминисценция, 
заглавие, предтекст, эпиграф. 

Achkan L. S. Intertextuality manifestations in the poetry by 
Natalia Bylotserkyvets 

In the article the features of intertextuality based on lyrics by Natasha 
Bilotserkivets are considered, determined and summarized its variety and 
artistic features. Intertextual connections of poems can be traced through a 
comparison with the works of Ukrainian and foreign literature, fine arts, 
music, cinema. The paper analyzes the intertextuality in the poetry of Natasha 
Bilotserkivets (symbolic images and motifs, stylized genres, subjects appeal to 
Eoropean writers and philosophers). 

Key words: intertextuality, allusions, reminiscence, title, beforetext, 
epigraph. 
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ЕТНОГРАФІЧНА СКЛАДОВА РОМАНТИЧНОЇ ЕПІКИ 

П. КУЛІША ТА М. СТАРИЦЬКОГО 
 

Зв’язок усної й писемної словесності, влучно окреслений 
М. Грушевським, знаходить у художній літературі різні форми 
вираження. Одним із таких виявів є інкорпорація фольклорного 
матеріалу в авторські тексти, переосмислення народнопоетичних мотивів 
і образів, розвиток оповідних традицій. М. Легкий наголошує на тому, 
що 20 – 50-ті роки ХІХ ст. позначені зміщенням акцентів із усно-
оповідної манери в бік „до об’єктивності, з тенденцією до зближення 
постатей автора та оповідача-наратора, який, у свою чергу, виконує інші 
завдання, творить інший викладовий тип” [1, с. 23]. Такі зміни дослідник 
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пояснює наступними чинниками: „По-перше, потребою стильового 
оновлення – уснооповідність перетворювалася на гальмівний штамп, 
шаблон. По-друге, новими потребами власне літературного процесу: 
інноваціями проблематики, тематики, власними творчими пошуками 
письменників. По-третє, жанровими змінами, адже з’являється великий 
жанр літератури – роман (після повістей Квітки-Основ’яненка мала проза 
перебрала на себе функції великої)” [1, с. 23].  

Актуальне дослідження проблеми руйнування жанрових меж, 
осмислення здатності жанрів бути розімкненою системою без суворої 
регламентації закорінені в пропозицію М. Бахтіна розподіляти жанри на 
первинні й вторинні. Якщо перші складаються в умовах безпосереднього 
мовленнєвого спілкування, то другі функціонують у сфері культурної 
комунікації й можуть поєднувати новелістичні оповіді, спогади, листи 
персонажів, документи, легенди, перекази тощо.  

Мета роботи: з’ясувати функціональне призначення й модифікації 
етнографічних вкраплень у романтичну епіку.  

Матеріалом для наукових пошуків і теоретичних узагальнень 
обрано репрезентативні тексти П. Куліша та М. Старицького. 

Композиційно оповідання П. Куліша „Про злодія у селі Гаківниці” 
(„Листи з хутора”, лист IV) має ознаки обрамлення завдяки поширеному 
у світовій літературі мотиву подорожі. Вказівка на достовірність історії 
створює оповідну раму: „Ось, слухайте лиш, панове добродійство, я вам 
дещо оповідаю, що мені на віку бачити й чути лучалося. Може, з 
оповідання більш дорозуміється ваша городянська громада, аніж із моєї 
хуторянської філософії” [2, с. 263]. Аналогічним висловлюванням лист і 
завершується: „Ось вам, панове добродійство, оповідь, котру своїми 
ушима чув і чоловіка того своїми очима бачив. І тепер поїдьте в село 
Гаківницю, то й тепер ще знайдете той двір на ріжку коло царини з 
величезною вербою, а навпроти тої верби друга нахилилась, і в село наче 
крізь зелені ворота в’їдете” [2, с. 274]. О. Єременко висловлює свої цікаві 
спостереження: „Зачин твору – світоглядного змісту, відступ-роздум про 
поетів побудований як звертання з елементами роз’яснення освіченого 
чоловіка до простого. Власне, побудова твору може сприйматися 
амбівалентно: як вставна новела про злодія або ж обрамлення про 
подорож (мотив шляху, поширений у світовій літературі). Притчевість 
твору розкривається в останньому риторичному питанні, своєрідному 
філософському пуанті” [3, с. 203 – 204]. В епічних творах П. Куліша 
інкорпорування фольклорного матеріалу, передусім легенд і переказів, є 
поширеним художнім прийомом. Зокрема, топонімічна легенда про 
походження назви Турова Круча в романтично-ідилічному оповіданні 
„Орися” не стільки увиразнює попередню пейзажну картину, скільки є 
рушієм розвитку сюжету. Цей вставний компонент накладається на 
кульмінацію твору: по завершенні розповіді діда Гриви про легендарного 
переяславського князя, який знищив золотих турів, за що був приречений 
чарівною дівчиною на одвічні блукання, перед Орисею та іншими 
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дівчатами з’являється невідомий вершник: „Дивиться Орися в воду, аж у 
воді на кручі щось зачервоніло; хтось ніби виїхав із пущі на сивому коні і 
стоїть поміж в’язами. Боїться глянуть угору, щоб справді не було там 
когось; боїться глянуть і на каміння: вже їй здається, що ось-ось заревуть 
і сунуться з річки зачаровані тури. Смикнула за рукав одну дівчину і 
показала в воду: дивляться дівчата, аж на Туровій Кручі князь на сивому 
коні. Так і обомліли. Бо хто ж би сказав, що то й не князь? Увесь у 
кармазині, а з пояса золото аж капає” [2, с. 163]. Романтична легенда є 
дзеркальною проекцією подальшого розвитку подій: „Хто ж він такий, то 
се вже пан сотник знав давно: миргородський осауленко, отаман у своїй 
сотні, хорошого й багатого роду дитина. А чого приїхав? Приїхав 
подивиться, що там за Орися така, що там за дочка в сотника Таволги на 
всю Гетьманщину; а побачивши та й себе показавши, довідаться, чи вже 
надбала шитих рушників у скриню…” [2, с. 165]. Як і прекрасна панна з 
легенди, Орися славилася красою на всю Україну, її зустрів суджений. 
Однак завершення цієї історії відрізняється від драматичної розв’язки 
вставної новели: молоді знайшли своє щастя.   

Етнографічними вкрапленнями рясніє рання проза П. Куліша, 
написана російською мовою. Так, у повісті „Олексій Одноріг” уміщено 
топонімічну вставну легенду, присвячену кручі над гирлом Ольжиного 
тору. У повісті з народних переказів „Огненний змій” письменник обирає 
поширений прийом нанизування епізодів, поєднаних мотивами 
подорожі, усамітнення, переповіданням жахливих історій. До складу 
повісті входять вставні новели про братів-будівничих, про бандуру, про 
козака-характерника, про заклятий скарб, про дьогтяра та вогняного змія. 
У. Базюк пише: „Оповідання „Про те, від чого в містечку Воронежі висох 
Пішевців став” теж містить вставні сюжети (історію закоханої пари та 
легенду про силу материнських сліз). Оповідання „Про те, що сталося з 
козаком Бурдюгом на Зелені свята” вирізняється єдністю теми, що, 
напевно, і робить саме цей текст найбільш „літературним”, 
„довершеним” [4, с. 402]. Дослідниця звертає увагу на те, що казка про 
Захарка-коваля також не має відгалужень від основної сюжетної лінії, 
однак оповідання „Бабуся з того світу” складається аж із одинадцяти 
оповідей бабусі Дубинихи. „Більшість із них – це невеликі 
характеристики різних покарань, яких зазнають грішники за різні гріхи 
(схоже до опису пекла в „Енеїді” І. Котляревського). Але й у цьому творі 
є три маленькі фантастичні оповідання: про скупу жінку; про парубка, 
що хотів змінити свою долю; та цікавий варіант легенди про великого 
грішника”, – відзначає У. Базюк [4, с. 402]. 

За народними віруваннями, червоний та золотий кольори є 
ознакою нечистої сили, що може обертатися блискучими предметами. 
Якщо ж дівчина підбере таку річ, до неї почне літати вогняний змій  
[5, с. 72]. Змій-дракон як утілення вогняної стихії постає у міфології 
різних народів і зберігачем численних скарбів, наприклад, у „Давній 
Едді” підземний скарб охороняв полум’яно-червоний дракон. 
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Протиставлення небесного та підземного вогню визначало структуру 
багатьох фольклорних зразків. У збірці „Сто найвідоміших образів 
української міфології” зазначено, що у фольклорі вогняний змій є 
мешканцем металевого царства. Найбільшу увагу у фольклорних творах 
приділено підземному вогню, який вважався обов’язковим атрибутом 
„нижнього світу”, де, за повір’ям, перебувають душі предків та всілякі 
чудовиська [5, с. 72]. Поширений міфологічний мотив зображення 
коваля-змієборця розгортається в оповідці, яка покликана розважити 
подорожніх: „– А що ж за диво! – відповідав сміливець, бадьоро 
подивляючись на розмовників, що стали боязко озиратися на всі боки, 
немов боялись, щоб чорт не підслухав противних для нього слів. – Адже 
наш коваль Захарко забив трьох чортів батьковим молотком! 

– Ой! Хіба забив! – згукнули здивовано приїжджі.  
Губський не вважав за потрібне запевняти їх у тому, що на його 

думку, відомо кожному, і спокійно вигрібав гаряче вугілля для своєї 
люльки. 

– Так, іменно забив, – ствердив інший вороніжець, покрутивши 
похнюпленою головою, – це ввесь світ знає” [6, с. 144]. 

Ця історія, викладена в жартівливому тоні, увиразнює наступну 
оповідку, що завершується тривогою та страхом слухачів, наляканих 
тим, що „по всьому Воронежу” ходить чутка, ніби до молодої 
Большачихи літає змій [6, с. 147]. 

„Огненний змій” відзначається контамінацією народних пісень 
(„Ой був у Січі старий козак” та ін.), вкрапленням епізодів, присвячених 
Києво-Печерській лаврі, вставними новелами. Сюжетні мотиви 
віщування, заклятого скарбу, протидії нечистій силі, попередження 
померлою матір’ю своєї дитини суголосні мотивам поширених у  
ХІХ ст. романтичних і готичних новел та, водночас, мають  
виразну національну специфіку. О. Вертій зазначає, що „діалектична 
суперечність „освічене – природне (простонародне)” має свою 
модифікацію: загальноєвропейське – національне. Вірний ідеалам 
Просвітництва, Куліш протягом усього творчого шляху розмірковував 
над співвідношенням загальнолюдських культурних надбань і 
національної самобутності українського народу, його моральних 
переконань і традицій” [7, с. 43]. 

Тяжіння до циклізації творів у М. Старицького, поширення 
вставних історій („Будочник”, „Понизив!”, „Буланко”, „Орися”, „Лихо”) 
В. Поліщук пояснює романно-новелістичним типом жанрового мислення 
письменника [8, с. 85]. „У ряді творів, – зауважує дослідник, – ці вставні 
історії настільки поширені, що можуть претендувати на роль іншої 
сюжетної лінії, чи фактично і є нею” [8, с. 49]. В. Поліщук відзначає 
„схильність письменника до класичної системи сюжетобудування, хоч і 
не без впливу модерну в деяких творах, видиме домінування оповідної 
манери письма в більшості оповідань зумовили й наявність у них 
елементів, які так чи інакше впливають на формально-змістові 
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характеристики. Ідеться про позасюжетні (фабульні) елементи, як спогад, 
вставна історія (історія в історії), внутрішній роздум, прийом сну… До 
відомої міри названі чинники „уповільнювали” й „обтяжували” сюжет, 
але й, безсумнівно, за класичними канонами надавали подіям і 
характерам зримої об’ємності і глибини…” [8, с. 48].  

„Заклятий скарб” М. Старицького, за авторським визначенням, є 
подільською легендою, обрамленою історією сучасних оповідачеві 
шукачів таємниць минулого. Реконструйована в авторському вступі 
трагічна пригода в подністрянських горах знаходить продовження в 
оповіді діда Чорби. Побачивши тіло хлопця, заваленого землею в печері, 
той разом із молитвами промовляє: „Заклятий скарбе, ох, заклятий! Коли 
ти нажерешся людської крові? Ой треба засипати геть се чортове кубло, 
щоб і знаку не було…Ой треба!” [9, с. 189]. Саме вустами діда Чорби 
викладено історію, з якої почалося прокляття скарбу: „На поминальнім 
обіді, коли трохи оговталось горе, попрохав я діда розтлумачити нам, 
чого люди прозвали ту печеру заклятою і з чого те повелося? Дід був 
ласкавий, балакучий, і розказав нам широко про трагічну подію, яка 
скоїлась у тому місці за сивої ще давнини…” [9, с. 189]. Далі його 
оповідь подана „в новопереробленому стилі на рідній мові”: 
романтичний сюжет стосунків доньки вельможного Владислава 
Потоцького красуні Ядвіги та юного джури Яся, захопленого „панами з 
козачої значної сім’ї” [9, с. 189]. Серед дитячих пустощів, страшних 
переповідок зародилося перше глибоке почуття, затьмарене згадками про 
події минулого: „Заходив старець божий і співав думи про наше 
незміряне лихо. Ех, панночко, уже нащо я тебе за твою лагідну душу і очі 
твої чудові кохаю, а коли будеш ти награбованою скарбницею себе 
тішити й бавити, то я з тобою не розбратаюсь” [9, с. 201]. З роками 
нерозлучні колись діти стали не так часто зустрічатися: Ядвіга стала „не 
панною, а красунею-царицею”, а в Яся з’явилася пристрасна мрія – 
„тікать від сієї шляхти на Запорожжя” [9, с. 202]. Сюжет неможливості 
нерівного кохання увиразнюється сценою присяги закоханих у вірності із 
закликом у свідки матері-землі. Саме цей епізод суголосний початкові 
твору, адже молодий шукач пригод загинув, засипаний землею. Віщують 
трагічну розв’язку сюжетної лінії цієї вставної новели два антиципаційні 
прийоми – віщування та сни, вплетені в оповідь. „Перед нею замість 
осяяного веселками храму підвелось важко щось велетенське, чорне, 
жахливе, а роззявленою пащею, і та паща втягла її у свою прірву і 
замкнулась… І почулося князівні, що вона летить крізь пекельну ніч у 
безодню, а каміння та глина гудуть і летять їй наздогін” [9, с. 211]. 
Дублювання цієї сцени спостерігаємо в кульмінації новелістичного 
сюжету, в якій образ землі постає „соколиним поворотом”. Тікаючи від 
переслідувачів, Ясь умовляє Ядвігу залишити скарб, аби легше було 
рятуватися, та раптом чує у відповідь: „Гей, забув ти, козаче, що серце 
моє гріє кров князів Потоцьких і що голові моїй визначена була корона! 
Ти волиш, щоб я занедбала своє можновладство, свою гординю і пішла б 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 12 (247), Ч. ІІ, 2012                     

17 

за тобою в невідомий хутір? Ти не гаразд мене, славний рицарю, знаєш! 
Кохаю я тебе, козаче, як свою душу, але пиху й величність свою над себе 
кохаю, і ліпше умру, ніж рішусь останнього сяйва своєї зайшлої слави! 

Немов дзвін золота лунав її голос, владний, могутній” [9, с. 271]. 
Персоніфікована земля, що „застогнала лиховісно”, 

„здригнулася”, „застугоніла, загула грізно” у структурі романтизованого 
пейзажу підкреслює мотив невідворотності покарання за переступ 
клятви. „А турки, натішившись помстою, кинулись були відшукати 
неоцінні скарби, але щораз, як вони зближались до веретепа, земля 
обвалювалася над ними і давила зухвалих завзятців, а з глибини вилинав 
якийсь стогін. З жахом розбігалися турки від страшної печери і кинули в 
заклятій дорозі здобич…” [9, с. 271]. 

Завершується „Заклятий скарб” відповідно до народних легенд 
про походження назв рослин, адже „…по високих кручах лівого берега 
Дністра й тепер звивається окравка квіточок червоних та жовтогарячих і 
тягнеться яскравим слідком аж до заклятої печери… 

Ой ні, то не квіти, то ясні краплі козачої крові і золоті дукати 
князівни…” [9, с. 272]. 

Б. Ейхенбаум щодо белетристики першої половини ХІХ ст. 
наголошував: „За такої загостреної уваги до оповідних форм імовірно 
очікувати появи специфічної гри з формою, оголення оповідних 
умовностей, комічного втручання читача, навмисного гальмування 
сюжету різними вставками і відступами, тобто того, що прийнято тепер 
називати стерніанством і що завжди повторюється в періоди відходу від 
старих, шаблонова них форм і розробці нових” [10, с. 260]. 

Водночас уже в літературі ХІХ ст. наявні спроби виходу за межі 
цієї традиції, що потребує подальшого аналізу. 
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Бровко О. О. Етнографічна складова романтичної епіки 

П. Куліша та М. Старицького 
У статті розглядаються найголовніші складники народного 

джерела прози П. Куліша та М. Старицького. З’ясовано, епіка митців 
ґрунтувалася на фольклорних засадах (пісні, легенди, перекази, 
замовляння, народнопоетичні художні засоби, символіка). Зазначено, що 
фольклорні мотиви та образи трансформуються у прозі історичної та 
сучасної авторам тематики. Закцентовано на значенні та ролі 
фольклорних джерел, формах їх використання, контамінації з 
авторськими текстами. 

Ключові слова: етнографізм, романтизм, епіка, структура, 
фольклор. 

 
Бровко Е. А. Этнографическая составляющая романтической 

эпики П. Кулиша и М. Старицкого 
В статье рассматриваются главные составляющие народного 

источника прозы П. Кулиша и М. Старицкого. Выяснено, что эпика 
художников основывалась на фольклорных принципах (песни, легенды, 
сказания, заговоры, народнопоэтические художественные средства, 
символика). Отмечено, что фольклорные мотивы и образы 
трансформируются в прозе исторической и современной авторам 
тематики. Сакцентировано на значении и роли фольклорных источников, 
формах их использования, контаминации с авторскими текстами. 

Ключевые слова: этнографизм, романтизм, эпика, структура, 
фольклор. 

 
Brovko O. O. Ethnographic constituent of Kulish’s and 

M. Starytsky’s romantic epic  
The paper singles out the major folk sources of P. Kulish’s 

M. Starytsky’s prose. The authors argues that the writer’s prose works are 
deeply rooted in folklore: folk songs, legends, stories, incantations, colloquial 
expressions, poetic devices, and symbols which were then integrated into the 
texts on historical and contemporary topics. In the works of the both groups 
the importance and the role of folklore sources, forms of their usage, 
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contamination in the artistic prosе of P. Kulish and M. Starytsky are 
underlined.  

Key words : ethnographic, romance, epic, structure, folklore. 
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ПСАЛМИ ТАРАСОВІ:  

ЕТНОКАНОНІЗАЦІЯ БІБЛІЙНОГО ЖАНРУ 
„Пініє псалмовъ єсть избранно Богу, 
Душъ нашихъ скверну омываєтъ многу: 
Старыхъ утіха, юныхъ украшеніє, 
Ума старчество і совершеніє” [3, c. 298] –  

ці, написані книжною староукраїнською мовою, рядки  
із віршованої передмови до українського рукописного співаника  
XVIII століття свідчать про особливе значення сакральної пісенності у 
традиційному суспільно-культурному житті українців. Тяглість цієї 
духовно-богогласної спадщини академік Михайло Возняк виводив ще з 
княжих часів, коли відразу „по прийнятті христіянства” дістала Україна 
церковно-реліґійну поезію „в церковних співах, псалмах, гимнах, 
канонах і окремих піснях, написаних на зразок псалмів” [3, c. 299]. А вже 
у нашому часі зламу ХХ – ХХІ століть на сторінках глибоко теоретичної 
передмови до солідної антології української релігійної поезії за тисячу 
літ „Слово Благовісту” Тарас Салига розвине цю тезу до концептуальної 
етнопсихологічної формули: „…релігійність як світогляд, а поетичність 
як засада людської натури, як категорія психологічна – це наша 
праоснова, це фундамент нашого духовного розвою, це материк, з якого 
починається українське поетичне слово. Єдність релігійності й 
поетичності є якраз тим, що формувало, що різьбило наше художнє слово 
протягом століть” [11, c. 7 – 8]. 

На синтетичній гармонійності релігійного та поетичного первнів  
у структурі української національної ментальності наголошували чи не 
всі найвідоміші дослідники – від засновника етнопсихологічних студій 
Миколи Костомарова до авторитетних діаспорних теоретиків у вивченні 
глибинних етнічних психічних підвалин Івана Мірчука та Володимира 
Янева. З огляду на це, літературознавче осмислення естетично-
світоглядної специфіки Шевченкових переспівів Давидових псалмів не 
тратить своєї наукової актуальності і належить до аналітично 
перспективних напрямків сучасного шевченкознавства. Водночас, варто 
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пам’ятати й про методологічне застереження від Євгена Сверстюка, за 
котрим не на всі прояви творчого поетового ґенія можна „наводити 
фокус логічної аналізи” [12, c. 352], бо в окремих випадках вона є 
інтерпретаційно безсилою.  

Історико-біографічного фактажу, що ілюструє періодично 
послідовне звернення Тараса Шевченка до сакральних біблійних  
текстів, є вдосталь, аби не зупиняти тривалішої уваги на потвердженні 
численних прикладів Кобзаревого вчитування у „зримії тії скрижалі” 
богонатхненної вічної книги, а цілком прийняти методологічно 
узагальнену репліку Юрія Шереха: „Постійне, ненастанне  
зацікавлення, – навіть не зацікавлення Біблією, а занурення до неї – річ 
відома, воно знаходить своє потвердження в численних …поезіях 
Шевченка, в його листах і Журналі…” [17, c. 9]. 

Однак, значно важливішим видається з’ясування 
фундаментальних мотиваційних структур апеляції до поетичної 
риторики Святого Письма. Можна погодитись з досить переконливими 
твердженнями професора Михайла Тершаківця, що Шевченко звертався 
до переспівів псалмів у найвищій точці певної лінії своєї творчості. 
Перший раз це було в період „трьох літ”: „коли вичерпав усі людські 
засоби аргументації, – він закінчив свої історіософські міркування 
переспівом 10 Давидових псалмів: 1, 12, 43, 52, 53, 81, 93, 132, 136, 149, 
неначе шукаючи найвищої інстанції, тобто Божої, висловленої устами 
пророка Давида”. Другий раз – після повороту із заслання коли „побачив 
пекло, в якому жив тоді його нарід у християнській Росії, коли він 
зобразив це пекло в низці віршів, він завершив зображення соціального, 
політичного та морального стану Росії знову переспівами з св. Письма” 
[14, c. 108] Маючи на меті проаналізувати процес етноканонізації 
конкретного біблійного жанру, а саме жанру псалмів, за чітко 
окресленими текстами з поетового перекладацько-переспівного арсеналу, 
обмежимося більш докладним розглядом сакрально-мистецького 
декалогу, тобто тих десяти пісноспівів, „екстатичний ліризм” яких, 
наприкінці 1845 року був перетоплений „кипучою кров’ю” 
Шевченкового поетичного темпераменту з урочистої старозавітної 
стилістики в етично освячену літургію національно-релігійної символіки. 
Уточнимо тут, що поняття „канону”, яке є грецького походження і у 
переносному значенні зазвичай виступає семантичним відповідником 
концепту „мірило”, здебільшого будемо розуміти, не лише як вузьке, 
церковно окреслене „правило віри, що нам передане попередниками у 
вірі” [9, c. 92], а дещо ширше – як певний усталений морально-
світоглядний й етико-естетичний імператив. 

Хрестоматійно мандрівним біографічним сюжетом, що уперше 
з’являється у, заснованих на промовистій автопсії, російськомовних 
повістях самого Кобзаря, а згодом повторюється чи не в кожній більш-
менш об’ємній життєписній шевченкознавчій розвідці, є юнацький 
спогад про дякову науку. Приймаючи амбівалентність макрокосмічної 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 12 (247), Ч. ІІ, 2012                     

21 

символіки у поетових переспівах біблійного жанру, Євген Сверстюк 
риторично акцентує на неабиякій його обізнаності з текстами Святого 
Письма, початок якої так само виведений ще зі шкільної лектури.  
„У псалмах Давидових, – зазначає він, – Бог – теж неоднозначний образ: 
там є елемент суперечки, є сумніви й докори. Але хто з нас знає псалтир 
так, як знав Шевченко „ще в школі, таки в учителя дяка”? [13, c. 309]. 
Дещо розлогіший варіант цієї тези пропонує Іван Дзюба в одному  
з найновіших монументальних монографічних досліджень „Тарас 
Шевченко: Життя і творчість” (2008). Академік слушно зауважує, що 
„Шевченко читав дещо з псалмів ще в часи навчання у дяків, читав  
і переспіви Григорія Сковороди, і ці глибокі дитячі враження великою 
мірою визначили його духовний світ, а почасти поетичний темперамент  
і навіть лексику” [4, c. 283]. 

Щоправда, Іван Франко ще на початку минулого століття, 
розбираючи критичну розвідку Василя Щурата, висловив певні сумніви  
у цілковитій справедливості такого підходу з огляду на його наукову 
ризикованість. „Робити висновки, – пише він у статті „Шевченко і 
критики”, – на підставі того, що поет учився читати на Псалтирі,  
а вивчившись і пробуваючи в дяка (досить коротко), ходив читати 
Псалтир до мерців – на наш погляд абсолютно не можна. Є між нами 
старші люди, які тут, у Галичині, переходили також подібну школу: 
вчилися на Псалтирі, ходили його читати до мерців і нічого не розуміли, 
як ми знаємо від них самих. А що люди тішилися їх гарним читанням, се 
також не доказ: люди слухають читання тому, бо Святе Письмо, але не 
тому що розуміють читане” [15, c. 336]. Врешті, саме цей втаємничено-
ораторський аспект псалмо-декламаторського мистецтва увиразнив і сам 
Шевченко в повісті „Княгиня”: „Я знал почти всю Псалтырь наизусть, – 
пригадував він, – и читал ее, как говорили слушатели мои, выразительно, 
т. е. громко. Вследствие такого моего досужества не был в селе 
похоронен ни один покойник, над которым бы я не прочитал Псалтыри” 
[6, c. 354]. 

Зауважимо, що, за свідченнями авторитетного Кобзаревого 
біографа Павла Зайцева, „у сільських церковних метриках тих часів,  
у рубриках про смерть, найзвичайніша річ – записи такого змісту, як 
„умеръ отъ побоевъ прикащика”, або „умеръ от наказанія розгами…”  
[5, c. 162]. Отож сповнення функціональних обов’язків дяківського сану 
у закріпаченому селі, крім міцного мнемонічного засвоєння псалмового 
репертуару, ознаменувалося ще й накопиченням чи не всуціль морально 
негативного досвіду від зіткнення з яскравими проявами соціальної 
жорстокості й національного гноблення, які призводили до численних 
фактів індивідуального людського трагізму, що ними була перенасичена 
тодішня суспільно-побутова карта України. 

Своєрідне оприявнення доволі невтішних споминів з дитинства 
відбулося у часі чергової подорожі Україною 1845 року, восени якого 
Шевченко й вичерпав, на думку цитованого вже Михайла Тершаківця, 
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„усі людські засоби аргументації” і максимально наблизився до 
необхідності творчо використати поетико-символічні ресурси Святого 
Письма. Не зайвим буде нагадати, що перелік цих „усіх людських 
аргументаційних засобів” справді вражає, бо безпосередньо напередодні 
переспіву Давидових псалмів він за якихось два місяці написав такі 
твори, як „Єретик”, „Сліпий”, „Великий льох,” „Стоїть в селі Суботові”, 
„Наймичка”, „Кавказ”, „І мертвим, і живим…”, „Холодний Яр”. До того 
ж, варто погодитися із заувагами Євгена Сверстюка, що „мотив 
відповідальності за провини історичні й особисті”, який є наскрізним у 
перелічених ліро-епічних маніфестаціях періоду „трьох літ” – „це теж 
біблійний мотив” [12; c.352]. Однак, цю релігійну імпліцитність могли 
виявити лише інтелектуально спроможні особистості, а переважна 
більшість сучасних поетові пересічних співгромадян потребувала 
набагато прозорішої ілюстрації сакралізованих релігійних почувань, 
попри те, що за етнопсихологічними спостереженнями Миколи 
Костомарова в них наявне „міцне почуття Божої всеприсутності, 
душевна скруха, внутрішня розмова з Богом, тайне думання про Божу 
волю над собою, сердечний порив у світ недовідомого, таємного, 
радісного…” [19, c. 244]. Таким чином, доволі інертна рецепція 
сучасниками історико-викривальних Шевченкових настанов, надто 
стримана їх реакція на промовляння різними голосами, ширяння „над 
Великим льохом у Чигрині, над тінню Яна Гуса в Празі, над Кавказом, 
кров’ю политим, над мертвими і живими, і ненарожденними земляками в 
Україні і не в Україні, над хатою наймички, яка не має права назватися 
матір’ю свого сина” [12, c. 344] спричинилися до того, що поет „відчув 
себе покликаним читати народу Божії глаголи”, бо саме „від них іде дух і 
усвідомлення вищої місії слова, здатного з Божою допомогою змінити 
світ. 

Молюсь, Господи, внуши їм 
Уст моїх глаголи” [12, c. 344]. 

Передшевченківська традиція інтертекстуального засвоєння 
символічної структури та специфічної ритмомелодики Давидових 
піснеспівів сягає своїми коренями у княжі часи. Зокрема, псалми були 
хлібом насущним для великого письменника українського середньовіччя, 
князя Володимира Мономаха, який широко включив їх у свої тексти.  
У написаному на початку ХІІ століття славетному його „Повчанні” 
містяться цитати з таких псалмів: 41, 55, 58, 62, 32…” [1, c. 657],  
а імперативна тональність цієї яскравої середньовічної пам’ятки 
скерована на утвердження базових етноетичних засад звичаєвої традиції, 
як-от у такій поведінковій настанові: „Більше усього убогих не 
забувайте, а скільки можете, годуйте їх і за права вдовиці піклуйтеся 
самі” [19, c. 264]. Згодом, вже у XVIII столітті зерна біблійної істини 
щедро проросли у поетичному ландшафті „Саду божественних пісень” 
Григорія Сковороди, певна стилістична віддаленість більшого числа з 
яких від живої народної мови зашкодила їхньому загальному поширенню 
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та достатньо ефективному впливу на структурування новітнього 
етноестетичного канону. Проте, потужна гравітація абсолютно 
неординарного на той час „мисленного древа” цього видатного філософа 
максимально наблизила його світоглядну систему до релігійних стратегій 
Кобзаря, а відтак, як цілком переконливо доводить Богдана Криса, 
Т.Шевченко йшов до Сковороди як „до узагальненого досвіду тієї 
національної свідомості, яка формувалася протягом XVI – XVIII століть” 
[7, c. 169]. 

Цікавим є й те, що майже у той самий час, коли Шевченко у 
В’юнищах переспівує поетичні одкровення біблійного царя Давида, в 
Галичині провідний будитель національного відродження Маркіян 
Шашкевич творить живою народною мовою власні оригінальні тексти 
релігійно-речитативного характеру, стилізуючи їх цілком у дусі 
канонічного богогласного Псалтиря. У „Псалмах Русланових” – саме так 
назвав поет цей власний сакральний триптих, пронумерований не 
арабськими цифрами, а церковнослов’янськими літерами, – домінуючою 
є християнська ідея одвічної Богоприсутності у людському житті, адже 
Бог – це „Той, що велів Нічому зродити світи, величноє сонце и місяць и 
тми звізд, що велів темноті перекинути-ся в світло, з которого долоні 
сверкнули огні і вдарили води, котрого невидиме око видит гадки душ 
наших, которий спряг собою безначаток і безконец, которого сердце 
всіму світу сердце, а воля гаразд всіх віков і всіх сторон щастія”  
[10, c. 70]. На думку Любомира Сеника, одним зі стимулів до творення 
псалмів було Шашкевичеве священицьке покликання, а його оригінальні 
твори свідчать про „глибоке мислення поета в руслі християнської релігії 
та філософії”. 

Дещо іншим світоглядним форматом прикметна Шевченкова 
потреба актуалізації старозавітного художньо-молитовного космосу, що 
виникла у нього безпосередньо після написання викривально 
вільнодумних ліро-епічних шедеврів, зокрема поем „Єретик” і „Кавказ”, 
„огнисті інвективи” яких оголили гіперчутливий релігійний нерв 
Кобзаря, оприявнили його неперебутній пророчий дар та 
продемонстрували тривогу за „богопокинутість людства, що невдовзі 
стане однією з головних тем європейської філософії” [4, c. 595]. У цих 
творах Шевченко безжально десакралізує та безкомпромісно демаскує 
псевдонабожність католицького церковного кліру й прислужницьку 
політику російського офіційного православ’я. Творче переосмислення 
при цьому яскравих постатей з чеської середньовічної історії та періоду 
визвольної героїки кавказьких етнічних спільнот, утвердило 
Д. Чижевського в переконанні, що „… Шевченко має перед собою зовсім 
не якусь одностайну, єдину „релігію”, „релігійність”, про яку всюди йде 
мова, та не єдине „християнство” або „грецько-православну церкву”,  
а складний комплекс історично, національно та культурно різноманітних 
явищ та різнорідних індивідуальних переживань…” [16, c. 193]. Саме 
крізь призму цієї гальванізованої, особистісної емоційності, поет 
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пропускає і лжехристиянські діяння візантійської православної братії, 
яка без особливих докорів сумління приносить в дар Господові  
„З пожару вкрадений покров”, і гріховні походеньки біблійного царя 
Давида, що „… дружню жінку взяв до себе, А друга вбив. Тепер на небі”. 
Своєрідним кульмінаційним вибухом власного релігійного неспокою є 
до певної міри єретична Шевченкова риторика: 

„Коли одпочити 
Ляжеш, Боже, утомлений? 
І нам даси жити” [18, c. 343]. 

Зауважимо, водночас, що процитовані рядки не мають жодної 
атеїстичної конотації, а лише засвідчують: „Шевченко, мабуть, єдиний 
поет, який так постійно і нетерпляче „навертав” Бога до життя, а життя 
до Бога” [4, c. 595]. На особливий характер Кобзаревої релігійності 
вказував і професор С. Смаль-Стоцький, пишучи, що поет „знає один 
етичний закон правдивої релігії, який прикладає до всіх людських діл, – 
закон безмежної любові, закон абсолютної, чистої, живої Правди-Істини і 
Правди-Справедливості. Любов і Правда – це його Бог, якому він 
поклоняється, вважаючи все інше за брехню. Не з правдивим Богом веде 
він війну, не проти Христа підіймає Шевченко бунт, а проти по 
фальшованого, лицемірного християнства, що сталося посміховищем 
науки Христової, що наказує бити поклони „за кражу, за війну, за кров”. 
За таку етику Христос не розпинався на хресті, той Христос, що перед 
ним б’є поклони Шевченко” [2, c. 202]. 

Важливим етноканонізаційним моментом Шевченкового 
звернення до хвалебної та молитовної аури старозавітного Псалтиря 
стало те, що в псалмах він немовби шукав підтвердження своєї правоти і 
своєї зваги говорити з Богом про долю свого народу, як це робили 
біблійні псаломоспівці [4, c. 283]. „Шевченкова „правда серця”, – 
наголошують сучасні шевченкознавці, – його любов до людини, зболене 
співчуття покривдженим і неприйняття жорстокості неправедних 
„сильних”, фарисейства тих, хто свій соціальний егоїзм ховав за 
високоумними словесами, – все це творило той стан духу, в якому можна 
було піднятися на рівень отого особистого звертання до Бога, що в 
псалмах, і зробити його своїм власним” [4, c. 283 – 284]. 

Аналіз художньої структури усіх десяти „псалмів Тарасових” 
засвідчує, що автор мінімально відходить від тексту оригіналу, яким для 
нього слугували очевидно церковнослов’янські варіанти Святого 
Письма. У пошуку генетичних коренів та джерельної праоснови 
Шевченкових переспівів, академік Іван Дзюба констатує: „В його час не 
було ще перекладів Біблії українською новолітературною мовою; 
Житомирська Євангелія 1571 року, староукраїнською книжною мовою, 
не була йому знайома; користувався він російськими виданнями, що 
зберігали стилістику церковнослов’янської мови” [4, c. 286]. Згадуючи 
про Житомирську Євангелію, більше відому в науковій літературі під 
назвою Волинської Євангелії [8], яка є пізнішою версією Пересопницької 
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пам’ятки і містить лише новозавітні тексти, учений очевидно дає 
зрозуміти, що це джерело могло би стати загальнолексичним орієнтиром 
вживання поетичної образності чи типової біблійної метафорики. Адже 
саме „Шевченкові довелося творити високий патетичний стиль нової 
літературної мови (якого не було до нього і в романтиків), беручи 
староукраїнізми з літописів, із „Слова о полку Ігоревім”, народних 
релігійних співів, кантів, колядок та українізуючи церковнослов’янські 
біблеїзми, вводячи їх в українські синтаксичні конструкції, 
„асимілюючи” морфологічно, максимально використовуючи можливості 
українського словотворення” [4, c. 287]. 

За внутрішньожанровою класифікацією Шевченко здійснив 
переспів одного: благального (ламентального) псалма (43), двох 
подячних, чи псалмів-гімнів (136, 149) та семи піснеспівів історично-
повчального характеру (1, 16, 52, 53, 81, 93, 132). В художньо-
естетичному плані на особливу увагу заслуговують тексти 43 та три 
останні – 132, 136, 149. Спостерігаючи за моральним виродженням і 
духовною лінню як неспростовними національними гріхами своїх 
сучасників, поет бачить у цьому головну причину втрати 
покровительства небесного Творця, який, кажучи його словами:  

Покинув нас на сміх людям, 
В наругу сусідам, 
Покинув нас, яко в притчу 
Нерозумним людям. 
І кивають, сміючися, 
На нас головами, 
І всякий день перед нами 
Стид наш перед нами [18, c. 359]. 

Водночас соціокультурна настроєність переспівів має певну 
оптимістичну запрограмованість і скерована на утвердження віри у те, 
що морально-етичний консерватизм української нації об’єднає її 
представників у майбутньому спільному молитовному зверненні до Бога. 
А тому, поет спершу потерпає від смиренної, внутрішньої самотності: 

Помолюся Господові 
Серцем одиноким 
І на злих моїх погляну  
Незлим моїм оком [18, c. 361], 

а в кінцевій редакції останнього 149-го переспіву тріумфально 
торжествує: 

Псалом новий Господові 
І новую славу 
Воспоєм честним собором 
Серцем нелукавим” [18, c. 364]. 

Своєрідною вершиною, мистецьким пуантом процесу 
етноканонізації біблійних глорифікаційних од та панегіриків став справді 
Шевченків псалом, що в оригіналі не має назви, ані нумерації, а названий 
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„Заповітом” у посмертному виданні „Кобзаря” 1867 р. завдяки Миколі 
Костомарову. Використавши на повну потужність імперативну 
модальність псалмової стилістики як прообразну світовідчувальну 
стихію, у своєму „Заповіті” Тарас Шевченко піднімається на найвищий 
щабель національно-релігійного одкровення „…А до того Я не знаю 
Бога”. Найвлучнішу оцінку цієї концептуальної максими здійснив 
шевченкознавець з особливо відточеним історіософським чуттям – Євген 
Сверстюк: „То не випадкові слова, навіть не слова – то містичне відчуття 
невимовної правди. Та пуповина, якою Шевченко зв’язаний з Україною, 
стала його єством, й розірвати її неможливо” [12, c. 351 – 352].  
І цей містичний зв’язок Шевченко міцно укорінював високим поетичним 
авторитетом Біблійних псалмів – спочатку побожно прочитаних над 
вічним сном мертвих односельчан, а згодом мистецьки переспіваних 
добірною українською літературною мовою для живих і ненарожденних 
земляків своїх та грядущих поколінь. 
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Гарасим Я. І. Псалми Тарасові: етноканонізація біблійного 
жанру 

У статті здійснено спробу інтерпретаційного осмислення процесу 
модифікації канонічного біблійного жанру в етико-естетичному 
світогляді Тараса Шевченка. З’ясовано культурно-історичні та 
індивідуально-біографічні особливості поетового звернення до тексту 
Біблії. Проаналізовано психологічні основи Шевченкової релігійності 
крізь призму української національної ментальності та окреслено його 
важливу роль у творенні  високого патетичного стилю нової літературної 
мови. 

Ключові слова: жанрова модифікація, етноканонізація, псалми, 
релігійна поезія, патетичний стиль.  

Гарасым Я. И. Псалмы Тараса Шевченко: этноканонизация 
библейского жанра 

Статья является попыткой интепретационного осмысления 
процесса модификации канонического библейского жанра в этико-
эстетическом мировоззрении Тараса Шевченко. Исследованы культурно-
исторические и индивидуально-биографические особенности обращения 
поэта к тексту Библии. Проанализированы психологические основания 
религиозности писателя в контексте украинской национальной 
ментальности и определено его важную роль при формировании 
высокого патетического стиля нового литературного языка. 

Ключевые слова: жанровая модификация, этноканонизация, 
псалмы, религиозная поэзия, патетический стиль. 

Harasym Yа. I. Taras Shevchenko’s psalms: ethnocanonization  
of the Biblical genre 

The article offers an attempt at an interpretational consideration of the 
process of modification of the canonical Biblical genre in Taras Shevchenko’s 
ethical and aesthetic weltanschauung. The author has ascertained cultural-and-
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historical as well as individual biographic peculiarities of the poet’s reference 
to the Biblical text. Psychological basis of Shevchenko’s piousness has been 
analyzed through the prism of Ukrainian national mentality and his importance 
in the establishment of an eloquent elevated style of the new literary language 
has been identified. 

Key words: genre modification, ethnocanonization, psalms, religious 
poetry, elevated style. 
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СТИЛЬОВИЙ СИНКРЕТИЗМ  

НОВЕЛІСТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ІВАНА ЗУБЕНКА 
 
Ґрунтовне вивчення історії українського письменства першої 

половини ХХ століття неможливе без висвітлення специфіки 
еміграційних літературних процесів періоду міжвоєнного двадцятиліття. 
Тому серед повернутих із забуття персоналій, творча спадщина яких була 
вилучена з літературного обігу, увагу істориків національної літератури 
закономірно привертає сьогодні особистість Івана Сергійовича Зубенка 
(1888 – 1940) – громадсько-культурного діяча Галичини 20 – 30-х рр.  
ХХ ст., багатогранної художньої постаті, яка поєднала в собі  
талант поета, прозаїка, драматурга, публіциста, журналіста, перекладача 
й літературного критика, що виявився гідним продовжувачем  
своїх наставників – Ольги Кобилянської, Миколи Чернявського, Андрія 
Чайковського.  

Життєвий і творчий шлях І. Зубенка є яскравим прикладом 
жертовного служіння українській духовності на чужині. Не випадково 
його ім’я час від часу згадується при аналізі еміграційної літератури 
означеного періоду в працях В. Дончика, Н. Єржиківської (Лисенко), 
Л. Залеської-Онишкевич, Л. Куценка, Н. Мафтин, Р. Пилипчука, 
Ф. Погребенника, С. Хороба й ін.  

Так, за твердженням Ф. Погребенника, невелика за обсягом, але 
різножанрова і поліаспектна творча спадщина І. Зубенка засвідчує 
непересічний талант самобутнього лірика, епіка і драматурга й 
вкладається в рамки літературного процесу на Західній Україні 
міжвоєнного двадцятиліття та в еміграції.  

Зберігаючи притаманні йому риси письменника-наддніпрянця, 
розвиваючи традиції класичного реалізму, він водночас органічно 
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увійшов у західноукраїнське літературне оточення, опанувавши 
особливості новітніх художніх явищ, пов’язаних із європейськими 
літературними течіями.  

Жанрово-стильова система малої прози письменника постає 
синкретичною в усіх своїх виявах, оскільки в ній переплітаються в 
складних взаємозв’язках та співвідношеннях декілька течій та стилів, що 
набувають ознак динамічної інтегрованої цілісності.  

Синтезаційна здатність ідіостилю І. Зубенка вступати у 
взаємозв’язки з елементами різних стилів, щоправда, з перевагою 
естетики й поетики імпресіонізму, натуралізму й символізму, більшою 
мірою виявилася у малій прозі, яка представлена в основі реалій у 
творчості письменника двома збірками новел і нарисів „За кулісами 
життя” (1937), „Шахівниця буднів” (1938 – 1939), рядом новел „Ін’єкція”, 
„Фільмова „Зірка”, „Випадок”, оповідань з часів визвольних змагань 
1917 – 1920 рр. („Пам’ятне Різдво (Із записника емігранта)” та 
фрагментарною прозою.  

Як зазначала сучасна дослідниця Н. Мафтин: „У розмаїтому 
літературному житті Західної України І. Зубенко залишив помітний слід і 
як майстер малих епічних жанрів імпресіоністичного характеру”  
[1, с. 186].  

На думку дослідниці О. Єременко, у проявах синкретизму 
закріплено процес і результат літературної творчості: художній текст, 
образність (структура і взаємодія всіх його рівнів), автор, наратор, 
реципієнт і художня література, жанр твору [3, с. 83]. Завжди в центрі 
художнього моделювання постає багатовимірна постать людини. 
Переорієнтація „на кут зору героя”, на потік свідомості відразу змінює її 
проблематику, виводячи з побутового кола і залучаючи до психологічної 
чи навіть філософської сфери. Тому такі соціально-психологічні 
феномени, як життя і смерть, до яких часто зверталися письменники тієї 
доби, стали предметом художнього осмислення й у творах І. Зубенка.  
У зображенні внутрішнього світу образів-персонажів І. Зубенко 
спирається на досвід своїх попередників (М. Коцюбинського, 
В. Стефаника, О. Кобилянської) та європейських імпресіоністів (братів 
Ґонкурів, Ґі де Мопассана, М. Пруста, К. Гамсуна, О. Уайльда, 
Р. Л. Стівенсона, А. Шніцлера та ін.). 

Одним із доказів причетності І. Зубенка до реалістичного напряму 
(правда, на, так би мовити, заключному етапі його розвитку – 
імпресіоністському) є схильність автора до написання жанру образка, 
який є різновидом психологічної новели з драматичною внутрішньою 
дією. Жанровій природі таких творів, як „Хуторянка”, „Маруся Орлівна”, 
„Леся”, „Бизюківна” (їх автор означив звичним для імпресіонізму 
генологічним маркуванням – „образок з Великої України”), притаманна 
особлива інтенсифікація й концентрація сюжетно-композиційної 
структури і стилю, драматична напруженість конфлікту, який досягає 
максимального рівня в пуанті й розряджається у вендепункті, 
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розкриваючи нову сутність героя, незвичайність людської долі. Завдяки 
новаторському підходові письменника правдиві описи реальної дійсності 
в згаданих творах (очевидно, з метою посилення експресивного, 
епатуючого впливу на читача) поєднуються з натуралістичним 
побутописом і фактографізмом, публіцистичними відступами, особливо в 
„Хуторянці”, де спостерігаємо й таку виразну ознаку етюда-образка, 
„нашкіцованого” з натури (І. Денисюк), як просторова обмеженість.  

До фрагментарно-етюдної прози віднесено образок „Хуторянка” 
(„Жіноча доля”, Коломия, 1926), у якому І. Зубенко для передачі 
плинності думок головного героя оригінально поєднав предметно-
зображальну манеру оповіді з психологічною. Дія твору розгортається на 
хуторі заможного „степовика” Жайворонка та в губернському місті 
Херсоні; спосіб викладу більше тяжіє до картинно-демонстративного, 
ніж до епічно-розповідного; застосовується прийом часової 
зосередженості. Використання фрагментарності дозволяє автору 
максимально сконцентрувати події, виокремити найсуттєвіше в поведінці 
персонажів, динамізувати розвиток дії, окреслити чіткий соціально-
психологічний портрет одного, іноді двох персонажів. Ідейно-
філософська концепція письменника знаходить своє вираження у показі 
доль і вчинків міського вчителя Івана Приймака і Ніни, доньки  
старого хлібороба Жайворонка. Сюжетно-композиційна вісь образка 
змодельована довкола узагальненого образу освіченої українки, 
конкретизованого в психотипі хуторянки Ніни Жайворонківни, наділеної 
кращими рисами української ментальності. Стильовою особливістю 
цього твору є помітна нота публіцистичності, що виявляється у 
своєрідних „публіцистичних відступах”. Однак їх функція полягає не 
тільки у розкритті позиції оповідача, – вони є лейтмотивними для показу 
ідеї твору загалом: „Якби їм освіту, школу!.. Воскресла б наша Вкраїна!”. 
За тематикою і романтичним пафосом образок письменника близький до 
оповіданння Ф. Дудка „Кумедна панночка” („Дівчата одчайдушних 
днів”, 1928), також на архітектоніці твору позначений вплив наративної 
стратегії новел і оповідань М. Чернявського. 

Аналіз текстів збірок новел і нарисів показав, що головним  
чинником стильового синкретизму новелістичного мислення 
письменника є художній психологізм, який дивовижно переплавив у собі 
реалістичну й імпресіоністську конкретику з неоромантичним 
ідеалізуванням. 

Неприйняття життєвої прози, поривання у вищу, духовну сферу 
існування, поетика контрасту – все це неоромантичні константи першої 
збірки новел і нарисів автора „За кулісами життя”, яку складають твори, 
не позбавлені деяких рис реалізму, неоромантизму й особливо – 
імпресіонізму („Богема”, „Загадка”, „Semper Femina”, „Corpus delicti”, 
„Ти”, „Сила артизму”, „Природа мститься”). 1937 року критика 
(А. Нивинський) на сторінках часопису „Назустріч” відзначила збірку 
новел і нарисів „За кулісами життя” (Коломия, 1937), що стала цікавим 
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відкриттям тогочасної галицької новелістики завдяки майстерному 
опануванню формою, вмінню автора „на матеріалі побутовому” [2, c. 4] 
знайти новелістичну інтригу („Богема”, „Загадка”, „Semper Femina”, 
„Ти”, „Орися й Оленка”, „Пригода”, „Сила артизму”, „Природа 
мститься”, „За кулісами життя”). Сюжети творів збірки побудовані на 
філософсько-психологічних колізіях, де основна увага приділена не 
просто змалюванню подій, а скрупульозному психологічному аналізові 
процесів у душі центрального персонажа.  

Розглядаючи поетику жанру малої прози, важливо виокремити те, 
що на початку ХХ ст. в українській літературі витворились дві 
модифікації, два жанрово-структурні типи новели: новела акції, основана 
на зіткненні двох сил, що конфліктують, і новела настрою з 
психологічним конфліктом. Оповідання і новела в різних своїх 
модифікаціях, постійно вдосконалюючись, співіснують у прозі початку 
минулого століття. Але нарівні з ними з’являється фрагментарна, 
безфабульна проза, переважно лірично-настроєва. Усі ці жанри 
коригуються тим оновленим реалізмом, який інколи називають то 
психологічно-філософським, то неоромантизмом (І. Денисюк). На думку 
Н. Мафтин, ослаблення фабульності є „типовою ознакою орнаментальної 
прози, серед жанрових виявів якої – модифікована новела, схожа до 
нарисової форми” [1, с. 148].   

Твори, вміщені у збірці новел і нарисів „За кулісами життя”, дещо 
втрачають хронікальну фабулу, наближаючись до психологічного 
нарису, можна вважати модифікованими новелами. Відтак, їх доречно 
також називати психологічними студіями за докладністю зображення 
найтонших порухів душі, безпосередністю вражень і переживань: „На 
сцені і „за кулісами” – це два світи, вічно суперечливі, вічно в колізії, 
вічно протилежні один до одного… На це нема ради… Але це не тільки в 
театрі. Ану, погляньте навколо себе – чи не те саме і в дійсному житті?!” 
[4, с. 125].  

У назві збірки вже символічно закладена морально-етична 
тематика, що побудована на суспільних принципах моралі. Збірка 
складається з десяти новел та одного нарису-студії „Природа мститься”. 
Головним тематичним пластом творів є тема подружнього щастя, 
нерозділеного кохання – це новели „Богема”, „Ти”, „Наш генерал”, 
„Природа мститься”; тема жіночої психології розглядається у новелах 
„Semper Femina”, „Орися й Оленка”, „Пригода”. У новелах „Сила 
артизму”, „За кулісами життя”, „Пригода” письменник ділиться 
враженнями від гри товаришів-акторів у театрі Й. Стадника. Тут 
спостереження і „студіювання людської душі”, помножені на творчу 
уяву, доповнюються калейдоскопічністю вражень, пов’язаних місцем, 
настроєм і фабулою, ваблять експресивністю: „Справді творити ілюзію 
дійсного життя на сцені – це можуть доконати тільки правдиві акторські 
таланти. Ба, що більше: вони подають незвичайні перелетні менти 
щоденного життя, але сильніші своєю напругою ріжних зударів, 
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яскравіші веселкою почувань, настроїв, емоцій, насичені виразистою 
кольористикою характерів, темпераментів. Вони грають на сцені, а 
водночас і в серцях вдумливих глядачів. Особливо, як дати волю своїй 
фантазії. А то й, не питаючи нашої волі опановують нашу уяву й ведуть її 
слідом за своєю грою. Такі бодай були мої теперішні товариші”  
[4, с. 125 – 126].  

Стильовою домінантою новели „Semper Femina” („Завжди жінка”) 
є ліро-психологізм. Він досягається зверненням письменника до 
внутрішнього світу героїні Олі, молодої письменниці, у якій виразно 
втілені творчі риси Ірини Вільде, з якою І. Зубенко співпрацював у 
„Жіночій долі”: „Рік тому її книжка одержала літературну нагороду – 
отже пані Оля стала лявреаткою. Вона вважала мене своїм не можу 
сказати приятелем. Але в усякому разі близьким знайомим. Ми любили 
літературу, мистецтво. В гарячих спорах на мистецькі теми провели не 
один вечір” [4, с. 32]. Використання різних прийомів внутрішнього 
мовлення обумовлюють настроєвість як жанрово-типологічну ознаку 
новели: „.. що мені в ній подобалося: вона була зовсім байдужа до тих 
„дрібничок”, що іноді складають для жінки цілий її світ. Такою бодай 
обсервував її я при наших досить частих побаченнях. Ані в одягах, ані в 
поведінці ні найменшого натяку на кокетерію… Може тому, що ми були, 
як товариші…” [4, с. 32]. Гранична виражальність на противагу 
зображальності досягається динамікою в межах внутрішнього мовлення 
персонажів: „Конче хоче особисто познайомитися.. Цікаво.. Гм.. – 
багатомовно промимрив я в думці” [4,  с. 35]. Стильовою домінантою 
новели „Semper Femina” („Завжди жінка”) є ліризм.  

Свого часу О. Кобилянська схвально сприйняла збірку І. Зубенка. 
Про це вона писала в листах до нього, які, на жаль, пропали у вихорі 
воєнного лихоліття. В архіві сина письменника виявлено і подано у 
дослідженні уривок єдиного автографа відповіді О. Кобилянської, 
датованого 25 грудня 1937 року на збірку новел „За кулісами життя”: 
„Ласкавий пане добродію! Дякую щиро за Вашу Книжочку. Висилаю і 
кілька бажаних Вам слів але простіт що таке нечитке, се вмене в наслідок 
параліжу в правій руці, котрий правда усунений але рука ослаблена. 
Щиро стискаю Вашу руку. Ольга Кобилянська”. У кінці відповіді 
письменниця філософськи зазначає: „Нема нічо злого щоби на добре не 
вийшло каже пословиця, але ще додаю: як вийде на добре то мусить бути 
покалічене нежечливістю щоб втриматися. Ольга Кобилянська” (Цит. за 
уривком листа О. Кобилянської, який зберігається в архіві Зубенків у 
Коломиї) [3, с. 1]. Ці рядки хворої письменниці свідчать про щирість 
творчих та людських взаємин між ними, які зав’язалися ще у 1928 році, 
коли Коломия урочисто зустрічала О. Кобилянську та відзначала її 
ювілей.  

Щодо функціонування поетики імпресіонізму в Зубенковій 
белетристиці, то слід зазначити, що одними із найвдаліших у цьому 
аспекті творів є новели „Батько”, „Ін’єкція”, „Життя щось варте”, 
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„Трансфузія крови”, „Лесина трагедія”, „Боротьба з Азазелем”, „Мама”, 
які увійшли до рукописної збірки „Шахівниця буднів” (1938) і 
засвідчують пошуки свіжих поетикальних засобів. Будучи близькими до 
оповідань, новели „Фільмова „Зірка”, „Випадок”) водночас мають чітку, 
завершену фабулу. Тому тут вочевидь  не слід говорити про глибокий 
психологічний аналіз героїв: він поданий у штриховій манері. Численні 
перипетії автор  передає скупо, ескізно, нарисово. Провідні ознаки 
імпресіоністичної поетики становлять переважання кута зору героя (чи 
героїв), актуальний хронотоп, безсюжетність і фрагментарність, 
символіка кольорів і ефект вібрації атмосфери. Орієнтуючись на 
зображення глибинного переживання людини, митець передає 
внутрішній світ героя у двох важливих вимірах – психологічному й 
духовному. Ставлячи, як правило, героя у незвичну або критичну 
ситуацію, письменник простежує перебіг його переживань від піднесення 
до найбільшого напруження й спаду. У цьому процесі головний 
персонаж осмислює своє ставлення до світу і самого себе. 

Сюжет цих психологічних новел дещо завуальований, бо на 
перший план автором виносяться думки, почуття героя. Звужуються 
часові та просторові межі оповіді, а в центрі твору – головний герой з 
глибокою духовно-психологічною драмою. У новелах змодельовані не 
просто абстрактні емоції (почуття страху), а дійсно складні переживання, 
що дає змогу глибше осягнути таїну людської душі, зумів збагнути її 
закони. Характерним прийомом екстервентного психологічного аналізу є 
зовнішня мова, зорієнтована на описи, жести та вчинки героїв, діалог; 
прийом інтервентного – роздуми героя, плинність свідомості – 
внутрішній монолог (внутрішня мова). Майстерність прозаїка сповна 
виявилася у його вмінні індивідуалізувати мовлення персонажів із 
залученням широких пластів літературної мови, діалектизмів, 
просторічної лексики, фразеологізмів, полонізмів, галицизмів, а також у 
широті психологічного діапазону, умінні глибоко проникати у 
внутрішній світ своїх героїв. 

Психологічний імпресіонізм типу потоку свідомості помітний у 
новелах із рукописної збірки „Шахівниця буднів” (1938 – 1939) – 
„Батько”, „Боротьба з Азазелем”, „Життя щось варте”, „Трансфузія 
крови”, „Лесина трагедія”, „Притомність д-ра Завійного”, „Літературна 
нагорода”, „На Свят-вечір”, „Мама”. Вербалізація переживань у цих 
творах набуває форм внутрішнього мовлення, проте не позбавляє їх 
імпресіоністичної й психологічної глибини.  

Новела „Боротьба з Азазелем” зображує межову ситуацію вибору 
між помстою і прощенням за кривду на психологічному зламі головного 
персонажа. Письменник відтворює одну „пекельну” ніч із життя 
довголітнього директора міського архіву при магістраті, що вже на 
емеритурі (пенсії). Для увиразнення контрасту між характерами двох 
товаришів автор використовує прийоми зіставлення-протиставлення. 
Директор не може заснути від нав’язливих думок, вістрям яких є образа 
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старого товариша, колишнього управителя міської школи (тепер також 
на емеритурі) Івана Петренка, яка так врізалась у пам’ять, що не дає 
жити: „Ти, телепню... тобі не в преферанс грати, а гуси пасти!” І це в 
нашому касині, при чужих людях” [4, с. 61]. Мотивуючи уподібнення, в 
результаті якого відбувається гротескне зниження образу внутрішнього 
світу головного героя, привнесений предикат (образ „телепня”) визначає 
гротескове-драматичне спрямування самого образу героя та відповідний 
пафос усього твору. Події у творі розгортаються за принципом 
новелістичної конструкції, зберігаються внутрішня напруженість дії, 
драматизм, що тримає читача до кінця твору. Образ кривди створює 
сюжетну основу новели, це початок розвитку сюжету, його розв’язка, бо 
ситуація відтворена автором у творі є типова й правдива.  

З властивою іронією він уводить в текст мікрообраз ночі, на тлі 
якої розгортаються події у свідомості й підсвідомості головного 
персонажа. Ця „погана ніч”, „задушлива ніч” виявляє в директорові 
приховані, навіть від самого себе, риси характеру. Його скривдили і  
він бажає помститися. Для цього радився з секретарем суду 
п. Турмановичем, на що мав відповідь: „Публічна зневага. 256 параграф 
Карного кодексу”. Для підсилення напруги, яка збільшується у душі 
директора з кожною нічною годиною, автор тричі наголошує у тексті про 
„256 параграф”. Коротка літня ніч триває для нього вічно. Для показу 
хаотичності думок персонажа, його боротьбу з самим собою: помститися 
чи простити – автор використовує мозаїчність, фрагментарність у 
спогадах директора про старі добрі часи товаришування з Іваном, 
протиставляє їх теперішній образі у розмові з дружиною Галею, яка 
спросоння сварить чоловіка та умовляє не робити дурниць на старість: 
„та яка там кривда? От вбив собі в голову та й туркоче, як індик: кривда, 
кривда… Лягай уже…” [4, с. 61].  

Важливим структурно-метафоричним елементом твору стає 
прийом зіставлення. Інтер’єрний малюнок перейнятий напругою 
персонажа, автор акцентує на художніх деталях „задушливого повітря”, 
„твердого ліжка”, „шорсткого простирадла”, „шкряботиння миші”, через 
які яскраво вимальовується психічний стан пана директора: „Ліжко 
видавалося йому дуже тверде... навіть простирадло з твердого сільського 
полотна (він дуже любив ці простирадла й усім своїм знайомим 
дораджував вживати тільки таких, бо це, на його погляд, було і вигідно й 
гігієгічно, і рідний промисел тим знаходив піддержку) – отож тепер і 
простирадло показалося шорстким і ґудзуватим” [4, с. 59]. 

За контрастом до цього опису фрагментарно подаються спогади, 
що випливають з його підсвідомості, з них постають багатолітні 
стосунки з Петренком та добрі справи, які той зробив для нього та його 
родини, виявляється, що „справа не варта й жмені торішнього снігу”, 
намаганням директора простити кривдника автор влучно відтворює спад 
нервової напруги на психологічному й фізичному рівнях: „ліжко стає 
м’ягеньке, тепле; грубе простирадло стало як шовкове. Тіло ніжиться, 
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заспокоюється; нерви перестають шарпати. Це директор пригадав собі, 
як то колись цей його товариш опікувався його родиною, коли він сам 
мусів був виїхати на довгий час на лікування” [4, с. 67].  

Заміна предмета зображення призвела до протиставлення 
суб’єктного сприймання і зміни ставлення до нього героїв твору, що 
зумовило різке (гротескове) зниження образу, його моральних якостей. 
Таким чином, автор засобом художнього психологізму за допомогою 
різних описів готує читача до головного конфлікту новели –
 психологічного зламу головного персонажа, коли в його душі перемагає 
зло. Автор, тримаючи свого героя в постійній психологічній напрузі, 
змушує в екстремальній ситуації розкрити справжню суть.  

Засобом виявлення внутрішнього конфлікту в душі пана 
директора стає мікрообраз кривди, який знищує в пам’яті директора 
спогади про добрі справи старого Петренка й спонукає його до помсти: 
„Приятель”… Ось і маєш „приятеля”… Але я його притисну… Я йому 
покажу… Він тепер в моїх руках… От захочу, заскаржу – і тоді 
потанцює!” [4, с. 63]. 

Для підсилення психологічного ефекту Зубенко вводить візію 
„півмаячиння”, передранкового сну-марення, який є кульмінаційною 
сценою новели, де директору „являється якась істотка з кумедно 
покрученою головою й такими самими чудернацько викривленими 
ногами. Чорні очка бігають мишенятками; рот від вуха до вуха 
розтягнувся в усмішці. Руками робить якісь рухи, наче манить директора 
до себе, підморгує йому” [4, с. 67]. За авторським задумом це – демон-
спокусник, ім’я якого винесено у назву твору. „Сухим осіннім листям 
шелестить мова” Азазеля, який намовляє директора не прощати 
кривдника, помститися. Ранком, вислухавши умовляння дружини „не 
бути сватком-процесовичем” та помиритися зі старим приятелем, 
директор дає згоду простити кривдника. 

Характерною особливістю новели стає іронія, яка 
використовується лише з однією метою – для створення трагікомічного 
враження від зображеного. Новелістичний пуант твору позначений 
непрямою психологічною характеристикою психічного стану головного 
героя „почув, що позичає в Сірка очей і не може дивитися на дружину”, 
„докірливі жінчині очі, що свердували його”, „ковзнувся якось боком, 
незамітно”, „пішов скоро, не оглядаючися, наче палив мости за собою”, 
„крилами вітряка миготіли думки думки: йти – не йти, йти – не йти?” 
Фінал постає несподіваний, що цілком відповідає жанру новели, „...а я 
таки зроблю! Наперекір вам усім зроблю… маю право й кінець!”  
[4, с.  71]. Образ демона-спокусника автор уводить двічі: перший раз він 
з’являється у півмаренні, другий – у свідомості директора на ранковій 
вулиці. Атор залишає свого героя наодинці перед дверима судового 
оборонця д-ра О. Зарічного, коли він поклав руку на клямку, цим самим 
дійшов до краю свого психічного стану: „Рішено. Кінець! Досить вагань. 
Тепер уже не буде мучитися… Чув, як за ним хтось зареготався. За ним? 
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У нім?!” [4, с. 72]. Автор залишає фінал відкритим для читачів. Художній 
світ новели письменника побудований як внутрішній світ одного героя, 
як своєрідна імпресіоністична „я – дійсність”. Решта персонажів подана 
такими, якими їх сприймає головний герой. Унаслідок цього автор часто 
використовує внутрішні монологи, невласне пряму мову.  

Новела „Життя щось варте” має характерні ознаки модерного 
мистецтва: психологізм позначений елементами ірраціонального, котрі 
перебувають наче поза контролем свідомості персонажа; зображення 
підпорядковане психологічному малюнку, нечітко окреслене змістовно 
та розмите формально. Письменник відтворює такі прояви душі доктора 
Томашевича, які неможливо вивчити, дослідити, а лише можна осягнути 
за допомогою інтуїції; усі ці вияви душі героя автор пропускає через 
власну свідомість.  

Очевидно, задля вирішення проблеми формування особистості 
підлітка прозаїк дещо урізноманітнив атрибутику ключового для себе 
жанру, внаслідок чого з’явилися своєрідні „новели виховання” 
„Фільмова „Зірка”, „Лесина трагедія”, „Ти”, „На Свят-вечір”, „Батько”, 
„Мама”, позначені тонким і глибоким психологічним аналізом, як 
традиційними, так і новітніми формами проникнення у внутрішній світ 
дитини. У новелі „Батько” основним елементом композиції твору є 
принцип контрасту/антитези (працьовитого батька Кіндрата і ледаря, 
гульвіси сина-одинака). Він стає чинником психологізації, засобом 
вияскравлення „зворотнього боку” виховання дітей, що породжує 
трагічний пафос новели. 

Творчі завдання автора визначили й таку стильову особливість 
його новел, як психологічний імпресіонізм. Більша частина новелістики 
І. Зубенка – це психологічні твори, які показують людину в межах 
замкнутого часопростору, в надзвичайній ситуації, що ставить особу або 
її близьких перед загрозою загибелі („Трансфузія крови”, „Мама”, 
„Притомність д-ра Завійного”, „Літературна нагорода”, „Веселий 
караваняр”). Ці виняткові випробування мобілізують внутрішні сили 
персонажів, виявляють приховані можливості, підсвідомі потяги, 
душевну велич або убозтво. По суті, названі твори – це імпресіоністські 
новели „потоку свідомості”, побудовані за принципом розгортання 
психічних процесів у свідомості героїв. 

Домінантною ознакою новелістики І. Зубенка є орнаментальний 
характер. Ця художня система постає синкретичною в усіх своїх виявах, 
оскільки в ній динамічно переплітаються в складних взаємозв’язках та 
співвідношеннях ознаки декількох течій і стилів. Її було означено 
поняттям „стильовий синкретизм” і уточнено, що в прозі автора 
основними є неоромантична і реалістична стильові тенденції, з певною 
сумішшю психологізму, ліризації, імпресіонізму. Тісне сплетіння 
психологічної, філософської і соціальної проблематики у творах 
письменника спричинилося до їх стильового синкретизму і багатства 
нараційних форм. Хоча ці атрибути й виявлені з різною мірою 
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інтенсивності в малій прозі автора, все ж вони, безумовно, є 
визначальними для розуміння новелістичного мислення Івана Зубенка.  

Отже, слід зазначити, що творчий доробок І. Зубенка, своєрідно 
вписавшись у контекст ідейно-стильових пошуків західноукраїнської 
прози 30-х років, став самобутнім мистецьким явищем, цікавим 
художніми ідеями, жанрово-стильовими модифікаціями, оригінальними 
образами, мотивами, зображальними засобами, індивідуальною 
образною та мовною палітрою.  
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Касьяненко Т. А. Стильовий синкретизм новелістичного 

мислення Івана Зубенка 
Уперше досліджено синтезаційну здатність ідіостилю І. Зубенка 

вступати у контакт із різними стильовими парадигмами (передовсім – 
реалізму, імпресіонізму, неоромантизму й символізму), що найяскравіше 
виявилася у малій прозі автора. Розглянуто художній психологізм як 
один із найважливіших чинників стильового синкретизму його 
новелістичного мислення. Встановлено, що тісне сплетіння 
психологічної, філософської і соціальної проблематики у творах 
письменника спричинилося до їх стильового синкретизму і багатства 
нараційних форм. 

Ключові слова: новела, стильовий синкретизм, художній 
психологізм, імпресіонізм, поетика, жанр, стиль. 
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Касьяненко Т. А. Стилевой синкретизм новеллистического 
мышления Ивана Зубенко 

Впервые  исследуется синтезирующая способность идиостиля 
Ивана Зубенко вступать в контакт с разными стилевыми парадигмами 
(реализмом, импрессионизмом, неоромантизмом и символизмом). 
Художественный психологизм рассматривается как один из 
определяющих признаков стилевого синкретизма его новеллистического 
мышления. Установлено, что тесное переплетение психологической, 
философской и социальной проблематики произведений писателя  
привело к их стилевому синкретизму и багатству нарационных форм.  

Ключевые слова: новелла, стилевой синкретизм, художественный 
психологизм, импрессионизм, поэтика, жанр, стиль. 

 
Kasyanenko T. A. The style syncretism of the Ivan Zubenko’s 

novel thinking 
This article for the first time examines synthesizing felicity of the Ivan 

Zubenko creative method to interact with various style paradigm, including, 
realism, impressionism, neoromaticism and symbology, that is manifested in 
author’s novels. The article researched artistic psychologism as one of the 
most important features of the style syncretism related to the author’s novel 
thinking. It was found that the close linkage between psychological, 
philosophic and social issues that appears in author’s literary works resulted in 
their style syncretism and the broad variety of artistic forms that are essential 
for the understanding of the Ivan Zubenko artistic thinking. 

Key words: style syncretism, novel, artistic psychologism, 
impressionism, poetics, genre, style. 
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УДК 821.161.2 – 93.09+929 Нестайко 
 
В. В. Кизилова 

 
„КРАЇНА СОНЯЧНИХ ЗАЙЧИКІВ” В. НЕСТАЙКА.  

ФОРМАТ ВЗАЄМОДІЇ ПОВІСТЕВОГО Й КАЗКОВОГО ЖАНРІВ 
 

Знаковою постаттю в українській літературі для дітей та юнацтва 
ІІ пол. ХХ століття є Всеволод Нестайко. З його ім’ям нерозривно 
пов’язаний розвиток жанру літературної казки. Книги письменника – 
цікаві й захоплюючі розповіді, в яких йдеться про дружбу, доброту, 
взаємодопомогу; вони сповнені фантазії й веселих комічних ситуацій, що 
не може не приваблювати читачів. Творчість В. Нестайка стала об’єктом 
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уваги О. Гарачковської, Н. Резніченко, Н. Сидоренко, Ю. Ярмиша та ін. 
Науковці звертали свою увагу на пригодницький компонент творчості 
письменника, типи конфліктів, засоби характеротворення, вплив 
хронотопу на організацію сюжетно-образної структури казок тощо.  

Казкова проза В. Нестайка здебільшого має синтетичний характер. 
„В Країні Сонячних Зайчиків”, „Чарівне дзеркальце, або Незнайомка з 
Країни Сонячних Зайчиків”, „В Країні Місячних Зайчиків”, „Незвичайні 
пригоди в лісовій школі”, „Чарівні окуляри” є прикладом взаємодії 
повістевого й казкового жанрів. Науковці неодноразово наголошували на 
синтетичній природі авторської казки. Так, Н. Копистянська, аналізуючи 
відмінність у хронотопі фольклорної й літературної казки, стверджує, що 
в літературі набагато рідше зустрічаються твори, які вкладаються в 
дефініцію одного слова „казка”. Частіше казка виступає як складова 
частина жанрового окреслення твору: новелістична, або побутова казка, 
драма-казка, роман-казка, казка-памфлет тощо [1, с. 89].  

Повісті-казки В. Нестайка позначені яскраво вираженою 
специфікою жанру, що згодом знайде своє продовження в творчості 
наступників письменника (Я. Стельмаха, А. Костецького та ін.). Тому з 
метою виявлення особливостей казкового моделювання світу, способах 
поєднання реального й фантастичного у повістях-казках В. Нестайка 
буде зроблена спроба проаналізувати трилогію письменника „Країна 
Сонячних Зайчиків”, частини якої побачили світ відповідно у 1959, 1988, 
1994 рр. Упродовж цього періоду відбувається важливе коригування 
семантики й поетики, змінюється соціальна й моральна домінанта 
літературно-казкового жанру, що визначить її подальший розвиток.  

Повість-казка „В країні Сонячних Зайчиків” побудована 
відповідно до концепції фольклорної чарівної казки з притаманними 
жанру позитивними й негативними персонажами, конфліктом між 
силами добра і зла, подоланням різноманітних перешкод тощо. Варто 
при цьому наголосити на суттєвому розширенні персонажної сфери 
твору, залученні героїв фольклорних і літературних казок: Барон 
Мюнхаузен, Старик Хоттабич, Синя Борода, Змій Горинич, Баба Яга, 
Івасик-Телесик, Барвінок, Незнайко, Гвинтик, Шпунтик та багато інших. 
Присутність останніх у повісті-казці В. Нестайка наближає реципієнта до 
реального часу, адже твори М. Носова з’явились незадовго до появи 
аналізованого тексту.  

На особливу увагу заслуговує простір твору, що на думку 
Н. Копистянської, є жанрозначущим компонентом літературної казки  
[1, с. 89]. Дія відбувається в різних місцевостях: країні Ластовинії, 
колонії „Притулок маленьких друзів”, Країні Сонячних Зайчиків, Палаці 
чарівних казок, Вежі сміху та ін. При цьому автор у тексті твору подає їх 
детальні описи, що є прикметною рисою твору саме літературного. Ось 
як, приміром письменник описує країну Ластовинію: „Ось вона перед 
тобою – лежить на березі моря-океана, серед дрімучих лісів, синіх гір та 
золотих долин… Бачиш, які чепурненькі біленькі хати, які квітучі садки, 
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яке дивовижне місто з візерунчастими вежами! Чудова казкова країна.  
І незвичайна” [2, с. 375]. Якщо Ластовинія зображується у творі 
здебільшого як реалістична країна з цілком реалістичними жителями, 
школою, цирком, то Країна Сонячних Зайчиків і Королівство Глупої 
Ночі являють собою цілком казкові, ірреальні світи, дія в які 
переноситься шляхом розгалуження сюжету, посилення причиново-
наслідкового зв’язку епізодів. 

Чільне місце у творі відіграє дзеркало, за допомогою якого 
Веснянка разом із Паном Мороком потрапляє в Країну Сонячних 
Зайчиків. „Шлях до цієї країни лежав крізь чарівне дзеркало. А воно мало 
таку властивість, що відбивало все підступне, зле й вороже. 
Найвигадливіший хитрун не міг обдурити чарівне дзеркало” [2, с. 397].  

Варто відзначити, що мотив дзеркала не є новим у художній 
літературі. Витоки його сягають міфології та фольклору, в яких дзеркало 
було наділене магічними властивостями. Слушно з цього приводу 
зауважує О. Колотова: „Ще в міфологічній свідомості феномен 
„дзеркальності“ пов’язувався з візуальним сприйняттям, пізнанням 
навколишнього світу, баченням віддалених у просторі та часі реальних 
об’єктів (тобто з „тут-буттям“), а також – зі світом потойбічним, чужим, 
влаштованим протилежним чином („там-буттям“). Протягом подальшої 
історії художньої творчості „дзеркало“ викристалізовується в 
полівалентний символ, що вбирає до себе широку гаму людських 
уявлень про світ: як світ реальний в усьому його розмаїтті, так і світ 
ідеальний, трансцендентний” [3, с. 1].  

Таким ідеальним світом у творі постає Країна Сонячних Зайчиків. 
Коли Веснянка потрапив туди, йому здалося, що то був величезний 
незвичайний квітник: „Всі квіти, які тільки є в природі, квітували тут 
одночасно. Стрункі гордовиті іриси й сором’язлива матіола, що 
розгортає свої пелюстки й починає пахнути лише в темряві. 
Самозакохані нарциси та скромні чорнобривці. Розкішні ясно-червоні 
канни і непомітна кімнатна примула. <…> Уздовж доріжок, посипаних 
жовтим пилом, рівними рядами виструнчилися рожі, лілеї, троянди, 
гладіолуси, жоржини. Під ними, немов кущі під деревами, росли фіалки, 
підсніжники, настурції” [2, с. 398 – 399]. Країна Сонячних Зайчиків – це 
мрія маленького хлопчика, його фантазія. Вона приваблює Веснянку, бо 
відповідає таємній необхідності відродитися по той бік буття. Казкова 
країна дарує дитині примарну надію на примирення його внутрішнього й 
зовнішнього стану, сподівання жити у світі, позбавленому небажаних 
змін, що властиві земній реальності. Йдеться зокрема про життя в 
„реальній” для нього країні Ластовинії, де він був сиротою. 

В. Нестайко в дусі традиції В. Винниченка (згадаймо головного 
героя „Кумедії з Костем”) передає складний внутрішній світ хлопчика: 
„Ніхто ніколи не бачив, щоб він плакав, хоча йому, напевне, часто бувало 
сумно й гірко. Адже до всіх дітей хай раз на місяць, та все ж приходять 
батьки та рідні, а йому навіть чекати нікого…” [2, с. 380]. Тому, 
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вочевидь, перебування в Країні Сонячних Зайчиків для Веснянки – 
комфортний внутрішній стан, можливість реалізувати себе, бути 
потрібним, врятувати сонячних зайчиків, а також ластовинів від сил зла.  

Невипадково В. Нестайко при описі казкової країни 
„задзеркалля”, сповненої величезної кількості різних квітів, перше місце 
відводить кульбабці: „А посередині клумби росла…маленька звичайна 
жовта кульбабка. Так, звичайна непримітна кульбабка, що росте майже 
всюди: в полі, в лісі, при битім шляху, на вулиці <…> А тут вона була 
оточена великою увагою і пошаною” [2, с. 401]. Письменник вибудовує 
асоціативний ряд: маленький Веснянка – звичайнісінька маленька 
кульбабка. Виступаючи в даному випадку на рівні метафори-символу, ці 
два образи несуть на собі позитивне духовне навантаження твору, 
виконують функцію утаємниченого змістовного коду, підкреслюють в 
такий спосіб важливість у цьому світі простих буденних речей.  

Естетична ідея „дзеркала”, таким чином, на рівні смислотворення 
(через образ країни „задзеркалля”) органічно поєднує в собі бачення 
світу як його відображення та бачення світу як уяву, що цілком 
відповідає амбівалентності самого феномена художньої творчості. 

Важливими формантами світобудови казкової моделі твору є його 
персонажі. Попри те, що перед нами твір літературного походження, 
необхідно усе ж іще раз наголосити на його тісному зв’язку з 
фольклорною праосновою, зокрема міфологічним походженням героїв 
казки. Свого часу Є. Мелетинський, досліджуючи взаємозв’язок казки й 
міфу, наголошував на їх безпосередній спадковості саме на прикладі 
персонажної сфери: „Образ героя сприймався або як трансформований 
образ міфічного героя, бога, святого (представники міфологічної школи, 
Буссе та ін.), або як виразник інстинктів і придушених бажань” [4]. 

Міфологічну основу у творі, зокрема, мають Дід Маноцівник і 
Пан Морок, що  постають опозиційними один до одного. Перший – 
чарівник, чародій, розуміє мову звірів і птахів і часто в лісі розмовляє з 
ними. За Є. Мелетинським він – чарівний помічник, сутність якого – 
підтримання процесу „персоналізації” героя. Дід Маноцівник опікується 
колонією „Притулок маленьких друзів”, дбає про Веснянку, всіляко 
допомагає йому. Водночас на конструюванні цього персонажу 
позначився вплив тодішньої літературної системи, суб’єктивно-
мистецькі принципи доби написання твору. Йдеться, зокрема, про 
соцреалістичну дійсність, в дусі якої письменником подані окремі 
епізоди твору. Дід Маноцівник – фокусник і дресирувальник, 
найстарший артист Рудоградського цирку. Після звільнення Ластовинії 
від хуліганців він вийшов на пенсію і разом з Веснянкою та двома 
старенькими нянями перетворив колонію „Притулок маленьких друзів” 
на будинок праці й відпочинку для дітей з бібліотекою, кінозалом, 
самодіяльним театром. Неважко пізнати в ній табір праці й відпочинку 
для школярів, що були поширені не теренах колишнього СРСР в добу 
написання повісті-казки. Такий симбіоз фольклорної традиції із 
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„соціалістичним реалізмом” маємо в багатьох епізодах твору (зібрання 
Великої Сонячної Ради в Країні Сонячних Зайчиків тощо).   

Головний негативний персонаж „В Країні Сонячних Зайчиків” – 
Пан Морок, начальник Канцелярії Нічних Кошмарів – також має 
міфологічну основу. Вагомою деталлю його зовнішності є його очі:  
„І тільки глибоко врізалося в пам’ять це неприродно біле обличчя, густо 
посипане пудрою, і очі – великі, чорні і якісь дуже дивні. Чому дивні? 
Веснянка раптом збагнув: ці очі НІЧОГО НЕ ВІДБИВАЛИ! Веснянка 
помітив, що вони не відбивали полум’я свічки, яку він тримав у руках” 
[2, с. 386]. Ця риса персонажа виразно акцентує його демонологічну 
сутність. Пан Морок складається з темряви, боїться сонячного світла, 
тому не може набувати людської подоби і втрачає магічні здібності без 
свого чарівного плаща. Підступний, ниций, хитрий, він керує  
кошмарами – жахливими нічними видіннями, що приходять до людей. 
Відгомін міфу в казці, таким чином, став поштовхом до створення 
казкового образу шляхом трансформації, що полягає у „використанні 
архетипно-ритуальних праформ <…> відповідно до запитів доби”  
[5, с. 380]. 

Повість-казка В. Нестайка „В Країні Сонячних Зайчиків” має 
тісний зв’язок із своєю праосновою – чарівною фольклорною казкою. Це 
позначилося на структурно-морфологічній фактурі твору, на дотриманні 
в тексті твору стійких казкових епічних законів, серед яких фантастична 
умовність, сугестія міфічних реліктів, акцентуація антагонізму, 
протистояння сил добра і зла, тріумф позитиву як обов’язковий чинник 
розв’язання конфлікту тощо. Водночас традиційна казкова матриця 
зазнала численних авторських модифікацій. Стосується це, зокрема, 
остаточної перемоги добра над злом у фіналі твору. У В. Нестайка два 
протилежних начала продовжують співіснувати на основі напруженого 
протистояння: „І всі мешканці Палацу Чарівних казок кинулися в бій. 
Але як їм було важко боротися з тими злими силами! Бо коли раніше, в 
казках, можна було спокійнісінько драконам та Зміям Гориничам рубати 
голови, людоїдів скидати в провалля, злих царів по самі вуха заганяти в 
землю, – то тут ні в якому разі цього не можна було робити. Тому що всі 
ці чорти, відьми, людоїди, дракони, злі чаклуни та чаклунки були 
єдиними, рідкісними, так би мовити, музейними екземплярами, 
спеціально залишеними для казок. <…> Отже, вбивати і знищувати злу 
силу категорично заборонялося” [2, с. 431]. 

Новаторським у творі виступає й присутність в основному тексті 
іншого жанру, що є прикметною рисою трансплантації й оновлення 
жанрових структур. У випадку з аналізованою повістю-казкою йдеться 
про наявність нарисів-вставок, в яких зображені дійсні факти. Такими є 
розповіді про кульбабку, лікаря-оторалинголога, омелу: „Кульбабки – 
найдовговічніші весняні квіти. Вже давно зів’яли і проліски, і сон, і 
фіалки, і до нової весни забули люди їхній запах, уже відцвіли сади і 
з’явилися в лісі суниці, а кульбабки все ще жовтіють у траві <…> 
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Цвітуть кульбабки тільки тоді, коли світить сонце. Тільки-но сховається 
воно за небокраєм і настане вечір, кульбабки одразу ж ніби закривають 
жовтенькі зонтики – складають свої пелюстки. І лише з першим 
ранковим промінням вони розпускаються знову” [2, с. 401 – 402]. 
Марґінальне текстуальне поле вставного нарисового включення 
доповнює основний зміст, є однією з композиційних особливостей 
повісті-казки, розширює можливості оновлення повістевої структури. 

Специфіку жанру літературного твору науковці небезпідставно 
пов’язують із його композиційними особливостями: „Природа  
будь-якого жанру найбільш зримо виступає в композиції, в якій 
здійснюється розгортання теми і яка надає світу, відбитому в слові, 
естетичної завершеності” [6, с. 195]. Композиційна побудова другої 
частини трилогії – „Чарівне дзеркальце, або незнайомка з Країни 
Сонячних Зайчиків” – відрізняється від першої, а, отже, частково 
трансформується спосіб інтеграції жанрів казки й повісті. Якщо в  
„В Країні Сонячних Зайчиків” казка починалася вже з перших рядків, то 
„Чарівне дзеркальце…” починається й завершується за принципом 
повістевого жанру. Два перші й останній розділи твору розповідають про 
реальні події й не менш реалістичних персонажів Васю Глечика й Валеру 
Костенка, учнів 4-Б класу. Головна сюжетна лінія рухається навколо 
конфлікту, що виник на уроці математики, коли вчитель Катерина 
Степанівна за розмови вигнала хлопців із класу й запросила прийти до 
школи батьків. 

Письменник змальовує двох головних героїв твору як звичайних 
хлопчиків із типових родин, із своїми перевагами й недоліками, мріями й 
бажаннями, прагненнями і сподіваннями. Вася – „щуплявий, маленький. 
Шийка тоненька, вуха великі, відстовбурчені, ще й окуляри на носі”. 
Валера – „височенький, стрункий, чорнявий, і в очах шмигляють швидкі 
бісики, які свідчать про те, що у Валериній голові весь час народжуються 
відчайдушні сміливі задуми – оббризкати водою дівчат, розбити в туалеті 
лампочку, закинути портфель товстуна Борі Бородянського на дерево 
абощо” [2, с. 441]. У хлопців, як і має бути в їхньому віці, добре 
розвинене почуття уяви й фантазії, вони мріють стати космонавтами, 
полетіти до інших планет. (До речі, мрія стати космонавтом була дуже 
поширеною в період написання твору). Окрім конкретного часу, маємо 
ще й локалізований простір основної сюжетної лінії: Вася й Валера жили 
у великому місті, на краю нового мікрорайону, який називався Лісовим 
масивом.  

Опинившись у коридорі після вигнання з уроку Катериною 
Степанівною, діти планують помститися їй за те, що вона перервала їх 
мрії про міжпланетну подорож. Вони збираються йти до лісу, спіймати 
там їжака й підкласти його наступного дня вчителю на стілець. 

Власне там, у лісі, й починається ланцюг казкових пригод, що 
трапилися із хлопчиками. З третього по сімнадцятий розділ іде розповідь 
про неймовірні фантастичні події, побудована за фольклорно-казковою 
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логікою дива. Вона помережана великою кількістю несподіваних 
зустрічей, знайомств, протиборств тощо. Останній же розділ твору знову 
повертає читача до школи, на урок математики, де ті ж таки хлопчаки 
разом із іншими дітьми пишуть контрольну роботу. У ньому, як і в 
перших двох частинах, казка фактично відсутня, розповідь будується за 
законами пригодницько-шкільної повісті, під якою сучасні науковці 
розуміють „епічний твір середньої жанрової форми, який посідає 
проміжне місце між романом і оповіданням, має або наскрізний 
динамічний сюжет з життя школярів, або змальовує ряд послідовних 
пригод школярів, поданих у творі за принципом нанизування” [7, с. 15.] 
Повістевий сюжет відкритий, розімкнений у реальну дійсність, його 
можна продовжити, уявивши, які події передували початку розповіді і що 
буде потім. Вася, Валера, а також інші герої твору можуть розвиватися, 
змінюватися.  

У зоні ж основного сюжету, що підкорений казковим законам, 
персонажі діють в межах чарівного хронотопу. Міфологічний простір 
лісу казковим чином перетворюється на країну Зландію з уже знайомими 
з попередньої казки Паном Мороком, Бабою Ягою, Кощієм Безсмертним 
та іншими персонажами. Основні казкові персонажі наділені статичними 
ознаками і є носіями певних амплуа. Необхідно звернути увагу на те, що 
на кожному з персонажів, попри традиційність, лежить відбиток 
авторської фантазії, що виявляється в даному випадку і в наявності 
осучаснених чудодійних речей (реактивна ступа, мітла на транзисторах, 
чарівні крила, чарифон, чарівний тролейбус), і у використанні іронії, 
породженою тоталітарною радянською дійсністю, коли всі трудові 
звершення були нібито здійснені „у світлі рішень” чергових 
компартійних з’їздів. 

Варто відзначити ще одну показову деталь у зображенні казкових 
персонажів твору: використання прийому реінкарнації. У казковому світі 
Кощієм Безсмертним є ніхто інший, як Валера Костенко, Бабою Ягою – 
Люська Бабенчук, Змієм Гориничем – Ігор Горенко, Незнайомкою – 
вчителька Катерина Степанівна. Письменник в такий спосіб показав 
типовий конфлікт підліткової особистості, що пов’язаний із внутрішньою 
боротьбою темних і світлих сторін людської натури. У художній 
площині казки (як і в попередній частині трилогії) знову з’являється 
чарівне дзеркальце, поглянувши в яке однокласники Васі зможуть 
подивитися на себе інших. „Воно не тільки тому чарівне, що пускає 
чарівного сонячного зайчика: кожен, хто погляне у нього, ніби зазирне 
собі у душу. У нього відразу прокинеться совість. І зникнуть чари пана 
Морока, пропаде дія соку рослини-дорослини. І він перестане бути 
вражою силою, знову повернеться у дитинство” [2, с. 494 – 495]. При 
цьому В. Нестайко підкреслює важливість ролі педагога у формуванні 
особистості дитини. Адже за сюжетом дзеркальце від початку було в 
чарівної Незнайомки – Катерини Степанівни, і лише згодом вона віддала 
його Васі Глечику, наголосивши, що воно стане йому дуже корисним, а, 
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отже, допоможе віднайти себе у світі, розібратися у своєму єстві. 
Звернення, отже, до метафори дзеркала через прийом реінкарнації 
персонажів – своєрідний шлях до еволюції персонажів твору. 

Окрім вищезазначених епізодів (маніпуляції з перетворенням-
перевихованням персонажів), маємо елементи ретроспективної форми 
подієвої композиції, що використовуються у спогадах Васі Глечика під 
час його подорожі із сонячним зайчиком Терентієм до Зландії. Хлопчик 
розказує Терентію епізоди зі свого шкільного життя (як вони після уроків 
ламали гілки на деревах, на екскурсії кидали в річку сміття тощо), при 
цьому усвідомлюючи шкідливість своїх вчинків: „Уже виходячи на 
берег, ногу об консервну бляшанку порізав. Глянув, і здалося йому, що 
це та сама консервна бляшанка з-під салаки в томаті, яку він отоді під час 
уроку на природі власноручно кинув у річку. Зітхнув Вася” [2, с. 471].   

Дидактичну функцію виконують і авторські роздуми про суть 
„вражої сили”: „А хіба лихі, погані люди – не та ж сама вража сила?.. От 
хоча б… Чим, наприклад, краща за Бабу Ягу грубезна пащекувата 
продавщиця, котра і стареньку бабусю від прилавка одштовхне, і дитину 
обважить, і всю чергу такими словами облає, що вуха в’януть. <…> Або 
начебто чистенький ввічливий хапуга Шляповатий, директор 
„Гастроному”, який у держави краде, все в хату свою тягне і навіть од 
власних дітей добро награбоване замикає, щоб не попсували, – чи не 
Кощій він Безсмертний. Звідки ж вони беруться, ті лихі погані люди – 
вража сила?” [2, с. 508].   

Змушений творити в умовах штучно насаджуваного методу 
соцреалізму, В. Нестайко почасти вдавався до ідеологізації дійсності, 
викриття певних морально-психологічних типів людської поведінки, 
пафосного зображення тодішньої освітньої системи (школа у казці – Сад 
Добра і Знань, класні керівники – класні чарівники) тощо.  

Третя частина трилогії – „В Країні Місячних Зайчиків” – з’явилася 
вже в незалежній Україні й позбавлена ідеологічного ангажементу. 
Головною героїнею в повісті-казці стала дівчинка Ганнуся –  
„… білявенька, голубоока, кирпата й дуже симпатична. От бувають такі – 
не вельми, може й гарні, але страшенно симпатичні <…> Симпатичні 
вони не лише на обличчя, а й за вдачею симпатичні – щирі, доброзичливі, 
усміхнені. Тому їх люди люблять. Бо вони люблять людей і завжди 
намагаються покращити людям настрій” [8, с. 289]. Перші рядки твору 
декларують його наскрізну ідею: щастя – дарувати радість людям, 
робити інших щасливими. Цей висновок звучить і наприкінці твору й має 
символічний зміст: „Нуся ще не знала, що цього дня робитиме, але 
твердо вирішила – сьогодні вона подарує комусь хоч маленьку, але 
несподівану радість. <…> Адже дарувати комусь радість – це ж і самому 
радість! І, може, це найбільша радість на світі...” [8, с. 347 – 348]. 

Автор, отже, намагається осягнути складну філософську проблему 
у вимірі жанру повісті-казки. Наслідком цього стає зменшення її 
дидактичності. Казкові пригоди лишаються насамперед казковими, що 
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позбавляє твір від нудного моралізаторства, а, крім того, створює 
підтекст, зрозумілий дорослому реципієнту. 

Як і в другій частині трилогії, казка обрамлена в реалістичний 
сюжет, де письменник подає відомості про маленьку дівчинку, та її 
батьків, які на літо приїхали на дачу, що знаходилася на березі річки 
Трубіж. Образ головної героїні значною мірою наближає твір до поетики 
саме дитячої повісті. У змалюванні Ганнусі акцентується увага на 
найбільш типових рисах дівчинки (допитливість, кмітливість, цікавість, 
нетерплячість, несміливість тощо). Водночас Ганнуся – типовий 
казковий персонаж. Наприклад: „У дівчинки калатало серце, коли вона, 
відчинивши двері, переступила поріг. Ще б пак! Уперше в житті вона 
потрапила до хатки Баби Яги. <…> У кутку стояв мішок із картоплею, а 
на ньому корзина з цибулею. Затиснувши у руці квітку матіоли, Нуся 
навшпиньках підійшла до корзини, і почала по черзі притуляти квітку 
матіоли до цибулин. <…> Та враз одна з цибулин заворушилася, ожила, і 
з корзини піднявся чоловічок…” [8, с. 332]. Варто відзначити, що 
характер дівчинки упродовж твору не змінюється. Дівчинка в усіх 
ситуаціях лишається сама собою, казковий світ приймає її як свою. 

В ірреальний світ В. Нестайко відправляє головну героїню за 
допомогою введення мотиву сну, мотивуючи в такий спосіб 
фантастичний хід подій. Представники аналітичної психології, 
структурно-семіотичної школи неодноразово наголошували на спільній 
природі сну й міфу. Так, міф, на думку К. Леві-Стросса, розгортається 
немовби по спіралі, допоки не вичерпається інтелектуальний імпульс, що 
його породив. Сон, як і міф, має спіралеподібну модель своєї 
внутрішньої організації: під час сновидіння діє могутній потяг до 
співучасті, спрямованості до оніричного центру – кульмінації сновидної 
оповіді. При цьому суть справи становить саме лінія циклічна, що уникає 
кутів і обривів [9, с. 4]. У художньому сновидінні суттєву роль 
відіграють як форма сновидіння (сигнал до „розшифровки”), так і зміст, 
сюжет сну, котрий становить собою комбінацію певних міфологем, 
інтенсіональних за своєю природою.  

Сюжет твору розвивається в дусі традиції чарівної фольклорної 
казки, проте зазнає певних трансформацій. Якщо у фольклорному творі 
подорож головного персонажа обумовлена, як правило, звісткою про 
певне нещастя, то у випадку з Ганнусею поштовхом для цього було 
раптове зникнення уві сні казкового дідуся, гнома Спиридона 
Спиридоновича Красношапки і, як наслідок, недобачений сон дівчинки, 
а, отже, незрозумілий хід подальших дій (Ганнуся бачила, що дідусь-
гном плакав і просив у дівчинки допомоги, але що вона має зробити – 
незрозуміло). Таким чином, перипетійний сюжет твору акцентує увагу 
читача саме на перебігу подій, їх карколомних змінах, тісній причиново-
наслідковій залежності: спочатку дівчинка подорожує з диво-помічником 
місячним зайчиком Олельком у Країну Місячних Зайчиків, аби дізнатися, 
хто приносив їй минулої ночі сон, звідти із совою Софією Павлівною й 
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пугачем Ухом Степановичем відправляється у Страхолюндію рятувати 
Сяйвика. Усі разом вони повертаються до Країни Місячних Зайчиків, де 
Нуся дивиться продовження свого сну й нарешті у Зландії рятує онука 
гнома Спиридона Красношапки, гнома-агронома Цибульку, від Пана 
Морока й Баби Яги. Стрімкість розвитку подій, що змінюють одна одну, 
нанизування значної кількості перешкод, які долає Ганнуся, виконують 
функцію ускладнення, драматизації основної події; при цьому характери 
персонажів відступають на другий план і розкриваються здебільшого 
через систему вчинків упродовж розвитку сюжету. 

Як і в перших двох повістях, В. Нестайко в повісті-казці „В країні 
Місячних Зайчиків” освоює художній простір лісу. Дослідниця казки 
раннього українського модернізму О. Цалапова слушно зауважує: 
„Знаковим казковим архетипом, який, з одного боку, є продуктом 
історичного розвитку, а з іншого – націлений у майбутнє, є ліс. У 
міфологічній свідомості він займав важливе культове місце, зберігаючи 
язичницьку семантику (ліс або хащі вважалися місцями поклоніння 
богам, своєрідними храмами), а також репрезентуючи позакультурний 
простір. <…> Сакральність і таємничість лісу зумовлює хронотопну 
нечіткість, лаконічність, умовність його художнього освоєння”  
[10, с. 135]. Осмислення архетипу лісу в частинах трилогії відбувається 
по-різному. Якщо в першій повісті-казці спостерігаємо відхід від 
фольклорної традиції: тропічний ліс – місце створення колонії „Притулок 
маленьких друзів”, у „Чарівному дзеркальці…” він – умовний кордон 
реального й ірреального світів, то в третій частині ліс – місце скупчення 
негативних сил, вороже середовище, хтонічний вимір.  

Саме там, у Страхолюндії Ганнуся має звільнити гнома-агронома 
Цибульку від злих чар лісовика: „…гном-агроном Цибулька, дуже 
здібний хлопець, який намагається вилікувати цей ліс. А ліс хворий”  
[8, с. 324]. Казка „В Країні Місячних Зайчиків” була написана 
В. Нестайком у 1994 році – часі, коли посттоталітарний простір особливо 
гостро переживав відчуття „вичерпаності”, „кінця історії”. Саме з цим 
явищем науковці, як правило, пов’язують  звернення письменників до 
міфу як надчасової структури, що дає змогу митцеві „втекти” від 
дегуманізованого суспільства чи викрити його вади шляхом 
переосмислення міфологічного матеріалу. За слушним спостереженням 
М. Епштейна, коли „вичерпується історична ідея, котра живила 
цивілізацію, – починається розквіт метафізичних ідей” [11, с. 396].   

Ліс у „Країні Місячних Зайчиків” набуває ще й метафоричного 
значення; він асоціюється з моделлю світу, що відображає процес 
становлення стійких цінностей буття. Це недостатність духовного 
бачення і світла, людство, загублене в пітьмі. Символічним виступає і 
процес „лікування” лісу гномом Цибулькою – як своєрідний обряд 
очищення суспільства від усього застарілого, відродження у процесі 
ініціації. Розчаклувати гнома Цибульку має Ганнуся, доторкнувшись до 
нього квіткою нічної матіоли, яка здавна символізує радість і веселощі. 
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За її допомогою відбувається моделювання світу, що у творі виступає як 
процес трансформації архетипного пласта казки засобами зв’язку 
символічного світу та культурного героя, функцію якого в ході 
художньої еволюції змінено  в бік соціопрагматичних універсалій.  

Таким чином, аналізовані повісті-казки В. Нестайка демонструють 
варіативність типів фольклорно-літературної взаємодії, при цьому 
зберігаючи тісний зв’язок із своєю праосновою – чарівною фольклорною 
казкою. Це позначилося як на змістових, так і на формально-поетичних 
аспектах творів, зокрема фантастичній умовності, зверненні до 
міфологічної традиції, протистоянні добра і зла тощо. Знахідки та 
відкриття, зроблені письменником, забезпечили цій жанровій 
модифікації провідне місце в літературно-казковій системі ІІ половини 
ХХ століття. При цьому варто зазначити, що панорама жанру повісті-
казки ІІ пол. ХХ ст. не вичерпується аналізованою трилогією. 
В. Нестайко, на глибоке переконання, є „обличчям жанру” відповідної 
доби. Проте, щоб зрозуміти його динаміку, необхідно враховувати масив 
творів, що не можна вписати в єдину схему літературно-казкових творів, 
але при цьому вони виявляють риси певної системності. Дослідження  
специфіки взаємодії повістевого й казкового жанру в творах інших 
письменників складатиме перспективу подальших наукових студій.  
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казкового світу раннього українського модернізму (Дніпрова Чайка, 
Олександр Олесь, Леся Українка, Михайло Коцюбинський): 
дис. … канд. філол. наук : спец. 10.01.01 – українська література / Оксана 
Миколаївна Цалапова. – Луганськ, 2010. – 210 с. 11. Эпштейн М. Н. 
Природа, мир, тайник вселенной. Система пейзажных образов в русской 
поэзии / М. Н. Эпштейн. – М. : Высшая школа, 1990. – 302 с. 

 
Кизилова В. В. „Країна Сонячних Зайчиків” В. Нестайка. 

Формат взаємодії повістевого й казкового жанрів 
У статті аналізуються повісті-казки В. Нестайка, що увійшли до 

трилогії „Країна Сонячних Зайчиків”. З’ясовується специфіка казкового 
моделювання дійсності, типи фольклорно-літературної взаємодії. 
Акцентується увага на форматі співіснування повістевого й казкового 
жанрів. Наголошено, що твори письменника побудовані за 
пригодницько-перипетійним принципом При цьому кожна з нових 
повістей-казок орієнтується на добу написання твору з усіма її 
особливостями і є виразником певних моральних та соціальних 
цінностей. 

Ключові слова: жанр, повість, казка, композиція, сюжет, персонаж. 
 

Кизилова В. В. „Страна Солнечных Зайчиков” В. Нестайко. 
Формат взаимодействия жанров повести и сказки 

В статье анализируются повести-сказки В. Нестайко, вошедшие в 
трилогию „Страна Солнечных Зайчиков”. Определяется специфика 
сказочного моделирования действительности, типы фольклорно-
литературного взаимодействия. Акцентируется внимание на формате 
взаимодействия жанров повести и сказки. Произведения списателя 
построены по приключенческо-перипетийному принципу. При этом 
каждая из новых повестей-сказок ориентируется на период написания 
произведения со всеми его особенностями и выражает определенные 
моральные и социальные ценности.  

Ключевые слова: жанр, повесть, сказка, композиция, сюжет, 
персонаж. 

 
Kyzylova V. V. Nestaiko’s „Country of the Sundogs”. The aspect of 

novelistic and fairy-tale genre correlation 
V. Nestaiko’s fairy-tale novels as a piece of „Country of the Sundogs” 

trilogy are being analyzed. The distinction of the fairy world modeling and 
types of folk and literary correlation are being studied out as well. Also 
attention is paid to the aspect of novelistic and fairy-tale genre correlation. The 
emphasis is placed to the adventure and peripety as the key approaches to 
author’s writing style. Thus every new fairy-tale novel is focused on the 
particular period and some peculiarities of its writing, and is objectified as a 
specific instrument of moral and social values.  
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СВІТ ДИТИНСТВА У ПРОЗІ В. ДРОЗДА:  

АВТОБІОГРАФІЧНИЙ ДИСКУРС 
 
Перечитування, корекція оцінок далекої і близької класики 1960-х 

років є одним із важливих завдань у сучасному літературному просторі. 
Шістдесятництво як явище нонконформізму з його принципами 
прямостояння і філософії бунту, репрезентоване в українській літературі 
поліфонією творчих особистостей, серед яких чільне місце посідає 
мистецький доробок В. Дрозда – „одного з найглибинніших украïнських 
письменників двадцятого віку” (М. Жулинський). Літературна спадщина 
прозаїка жанрово різноманітна: новели, оповідання, повісті, романи, 
спроби літературного автопортрета, щоденникові записи з авторськими 
коментарями, листи письменника та ін., які стали яскравим прикладом 
відхилення від канонів соцреалістичної белетристики.  

В. Дрозд, як і В. Шевчук, Є. Гуцало, Гр. Тютюнник та ін., 
потрапив у літературу на хвилі другого Відродження, естетичний 
феномен якого був реакцією творчих особистостей на дегуманізацію 
тогочасного суспільства, знеособлення в ньому людини. Шістдесятники 
„художньо „освоювали” „homo-центризм” – залежність людини від 
багатьох інших чинників: ментального; навколишньої природи; 
міжособистісного, коли замість художньої моделі суспільство–людина–
суспільство утверджувалась інша художня модель людина–людина–
людина в контексті соціуму, тобто інтеграція в соціальне „ми” через інше 
індивідуальне Я”, – підкреслює Л. Тарнашинська [1, с. 70]. Така 
тенденція спостерігалася в українській літературі 60-х рр. ХХ ст., де 
митці слова „відкидалися від присолодженості та фальшу тоталітарної 
системи і витворили своєрідне явище неореалізму, повного щему й 
любові до маленької, знікчемненої суспільством людини, а в цьому 
розрізі й людинки-дитини, як вияву так би мовити „чистого” типу”  
[2, c. 5]. Післявоєнне дитинство, важке, холодне, голодне – основний 
тематичний компонент поетики шістдесятників, у „художній картині 
світу яких дитячі образи відіграють одну з ключових ролей, формуючи 
центральну метафору долі покоління” [3, с. 330]. 
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У сучасному літературознавстві проблема зображення світу 
дитинства розглядається у тісному взаємозв’язку із проблемами 
антропоцентризму, людської екзистенції та ін. Необхідно підкреслити, 
що питання дитинства як окремішнього філософського концепту і 
цілісного та значущого соціокультурного явища осмислюється в межах 
різних наукових дискурсів, „оскільки світ дитинства вміщує в собі низку 
інших світів: соціальних взаємин, фізичної реальності та пізнання, 
історії, культури” (за Н. Марченко) [4, с. 508]. Незважаючи на 
важливість, вищеназвана проблема – складна і багатогранна, 
малодосліджена і вимагає детальнішого з’ясування.  

Мета статті – висвітлити особливості світу дитинства через 
призму відчитання автобіографічних аспектів у художніх творах 
В. Дрозда. 

В українській літературі проблема зображення внутрішнього світу 
дитини, проявів її поведінки, самореалізації, становлення її як 
особистості розкривається у художніх творах В. Винниченка „Кумедія з 
Костем”, М. Стельмаха „Гуси-лебеді летять”, О. Довженка „Зачарована 
Десна”, В. Нестайка „Тореадори з Васюкiвки”, Гр. Тютюнника „Вогник 
далеко в степу”, „Климко” та ін. Саме у 60-ті роки ХХ століття  
в письменстві посилився інтерес до творів для дітей і про дітей, де для 
багатьох митців (Є. Гуцала, Гр. Тютюнника, В. Дрозда, В. Шевчука, 
Ліни Костенко, В. Симоненка, І. Жиленко, Д. Павличка та ін.) 
ідеологічний, моралізаторський компоненти, тематична кон’юнктурність 
втратили свою значущість, обов’язковість, „натомість актуалізувалося  
вираження найсокровеннішого й найактуальнішого для молодої людини, 
психологічного розуміння її душі, неповторності дитинства та юності” 
[5, с. 16]. 

Післявоєнне дитинство, важке, холодне, повне катаклізмів – така 
екзистенційна проблематика лірично-забарвленої сільської прози 60-х рр. 
„Характерна стильова ознака прози Гр. Тютюнника, а згодом і його  
колег – Є. Гуцала, В. Дрозда та інших – наскрізний ліризм… Лірична 
форма оповіді щільно пов’язувалася з утвердженням національного 
селянського світу” [7, с. 32]. Для прози шістдесятників, зокрема 
Гр. Тютюнника та В. Дрозда, характерною була „болюча заглибленість у 
соціум та долю народу”. Гр. Тютюнник художньо інтерпретував це все 
крізь призму зображення постсталінського покоління незахищеного 
дитинства, тоді як В. Дрозд з його „переважним ухилом у буття” 
акцентував увагу на окремих відблисках баченого в дитинстві світу.  

Художня інтерпретація травмованого і незахищеного дитинства є 
своєрідним автобіографічним синергеном (АС) Гр. Тютюнника 
Є. Гуцала, В. Дрозда, та ін. Взагалі автобіографізм став джерелом 
творчості для „молодих та бунтівливих”, які „видавали на-гора не 
позитивних чи негативних, а живих героїв, пишучи їх, у першу чергу, із 
самих себе”, – наголосив в одному з інтерв’ю В. Дрозд [6, с. 5]. 
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В українському літературознавстві у працях С. Андрусів, 
В. Антофійчука, Б. Бойчука, Г. Гримич, Т. Денисової, М. Жулинського, 
О. Ковальчука, О. Логвиненко, П. Майдаченка, В. Нямцу, М. Павлишина 
та ін. частково здійснено аналіз окремих аспектів творчості В. Дрозда. 
Художню майстерність письменника досліджено також у кандидатських 
дисертаціях Л. Яшиної, О. Січкар, О. Карпенко та ін. Більшість творів 
прозаїка, які були предметом літературознавчого аналізу, не 
розглядалися детально крізь призму автобіографічного компонента – 
дитинства, обпаленого війною, – до якого щоразу повертався 
письменник, переосмислюючи пережите й написане ним. Надаючи 
належної уваги проблемі світу дитинства та „дитини в собі”, дослідники, 
проте, не виокремлюють її, вводячи в контекст тих проблемно-
тематичних обширів, які домінували у творах авторів-шістдесятників, 
зокрема у художньо-образній площині метатексту В. Дрозда.  

Своєрідність мистецької спадщини В. Дрозда з його „переважним 
ухилом у буття” – це „самовияв, саморозкриття і самосповідь”, „виписані 
душею, а не лише рукою” письменника: „Усе, що було у цій душі від 
народження і набуто нею на землі, – і добро, і зло, і життєва сила, – усе 
вкладено в образи книг...” [8, с. 32]. Ці думки з роману „Острів у 
вічності” є ключовими для розуміння творчої драми талановитого митця. 
До них він звертався не раз, згадуючи у своїх творах голодні повоєнні 
роки, ранню смерть матері, перші самостійні  кроки в життя та ін. Автор 
завжди акцентував: „Десь тут дитинство я залишив, а де – й не знайду... 
Пишучи ці наївні рядки, він, зеленок, ще не знав, що шукатиме 
дитинство своє упродовж усього земного життя” [8, с. 64]. 

В. Дрозд у своїх творах використовував достовірні факти із 
власної біографії, про що свідчить аналіз автобіографічного синергену 
(АС) митця (до АС входить усе життя письменника, усе написане, 
сказане, задумане ним, а також те, як воно відбилось у свідомості й 
виявилось в оцінках критиків, літературознавців, у спогадах сучасників 
[9, с. 15]). Зокрема, прозаїк зосереджував свою увагу на фактах 
босоногого дитинства, що стосуються часу і місця народження, 
подробиць сімейно-побутового життя родини, діда Семирозума, батька, 
що все життя стельмахував, матері з натрудженими руками, страхітливих 
років війни та ін.  

„Давно відомо, що дитинство письменника накладає на його 
творчість незгладиму печать, – пише прозаїк. – Дитинство моє, втім, як  
і майже усього мого покоління, було сумне… Мені не виповнилося і двох 
років, як небо над Петрушином загриміло і повз хату побрели вервечки 
людей із домашнім скарбом на плечах – війна. Чорні роки окупації: 
батько  – на фронті, мати, як могла, рятувала нас, дітей” [10, с. 7 – 8]. 

У більшості творів В. Дрозда герой (скажімо, Ярослав Петруня чи 
маленький Володя), як і його автор, згадує про своє голодне дитинство, 
яке для нього асоціюється із холодною черінню на печі, вбогою хатиною 
та ін. Так, в одному з перших оповідань „Колесо”, де прозаїк розповів 
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історію життя свого батька, використано асоціативну деталь зі спогадів, 
почутих у дитинстві від сестер про страшні тридцяті роки: „Голими 
стінами хата світить, порожніми кутками витріщилась. Двоє дитинчат на 
печі – до голого череня припали, голівками – на останній подушці. 
Сіпнув подушку, голівки дитячі об черінь – ой!” [11, с. 36]. Окреслюючи 
мистецькі шукання шістдесятників, які у прозі творили образи поза 
межами тогочасної „соціальної дійсності”, Є. Сверстюк зауважив, що 
„Володимир Дрозд відкривав цю соціяльну дійсність з недозволеного 
боку” [12, с. 26]. Так, молодий письменник дивився  на життя з „чорного 
ходу” (закиди тогочасної критики), зображаючи соціальну дійсність з 
недозволеного боку, змальовуючи у своїх творах саме чорно-білий світ 
дитинства, бо таким він був у ті страшні часи. Хоча саме дитинство, 
навіть тоді, у часи воєнного та повоєнного холоду та голоду, завжди 
залишалося світлою казкою з її нерозгаданими чарівними барвами та 
омріяними далекими світами. „У моєму „Колесі” подушечка, яку 
висмикує з-під дитячих голівок „червона мітла”, і голівки стукають об 
черінь, – не з книг і не із „забугорних голосів”, вона – від спогадів про 
колективізацію моїх сестер” [13, с. 109]. За цей твір, який було 
надруковано через чверть століття, прозаїка звинувачували у песимізмі 
та егоцентризмі, в обмеженому, камерному психологізмі тощо. Адже в ті 
часи, коли творив В. Дрозд, важливим став „спалах” інтересу до біографії 
письменника, як проблеми, сказати б, етичної, коли комусь спало на 
гадку звірити цю біографію з тим, наскільки відповідає вона чеснотам, 
які сповідує письменник у своїх творах. 

Інший твір – „Злодій” – з досить промовистою назвою, свідомо 
взятою в лапки, також перебував довгий час у рукописному варіанті. 
Моделюючи ситуації навколо головного героя Григорія Лободи, якого 
мучить сумління за ще не здійснений злочин, прозаїк подає події таким 
чином, щоб налаштувати читача саме на сприйняття того, що селянин не 
злочинець, він тільки жертва великого злочину. Велич  душі сільського 
теслі з його добротою, чесністю, всепрощеністю в таких умовах можна 
назвати, за словами В. Дрозда, своєрідним „донкіхотством” у тяжкі 
післявоєнні роки. Незважаючи на це, для Юркового батька невимовно 
важко чути:  

– Татку, їсти хочу. 
– Ніби ножем по серцю [14, с. 39] 
Григорій Лобода не може наважитися на „злочин”, щоб 

прогодувати дружину та свого єдиного сина, тому відмовляється в 
останню хвилину від крадіжки борошна з колгоспної комори. Він думає 
про чистий, незаплямований світ дитинства Юрка, як після всього буде 
дивитися йому у вічі: „Ото твоя совість – на печі лежить і хлібця 
просить” [14, с. 59]. Адже в уявленні малого Юрка, якому у школі 
розповідали про такий близький, а насправді недосяжний світ 
тогочасного світлого майбутнього, „білі будинки біліють над колгоспним 
ставом, електричні лампочки в будинках сяють, а на полях скрекотять 
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комбайни” [14, с. 56]. Це була чи не найбільша трагедія покоління 
В. Дрозда: „Ми були щирі у своїх мріях про суспільство соціальної 
справедливості… Ми були дурненькими ягнятами в отарі, у якій 
порядкували вовки” [15, с. 66]. Як бачимо, світ дитинства, незважаючи 
на „екзистенційний вакуум” радянського суспільства з його 
„гвинтиковою психологією”, все ж таки залишається означений чимось 
світлим, вимріяним, непізнаним. Наповнений гармонією, добротою, 
щирістю, світ дитинства різко контрастує з безпросвітним, ницим, 
ненависним, злим світом тогочасної жорстокої та ворожої дійсності. 
Зображаючи різнотипні зовнішні просторові площини світу дитинства, 
В. Дрозд фіксує їх вплив на внутрішній світ героїв, відтак і на 
формування їх характеру.  

Автобіографічні елементи, пов’язані зі світом дитинства, наявні 
(подекуди й пунктирно) майже у кожному творі, починаючи з першого 
оповідання „Колесо” аж до останнього роману „Острів у вічності”:  
„Бо світ дитинства – праоснова, матриця, усіх світів, які я творив у 
пізнішому житті своєму, викладаючи їх на сторінках книг із слів, як 
викладають настінну мозаїку із смальти, шматочків кольорового 
непрозорого скла, – подумав Майстер. – Дитинство для творця – альфа і 
омеґа, початок і кінець” [17, c. 64]. 

Малюнки холодного, голодного, обпаленого війною дитинства, 
рання смерть матері залишили свій слід у пам’яті письменника на все 
життя. Проте найбільшою трагедією для митця, як і для його героїв, стає 
смерть молодої матері: „Я не хочу прощатися з матір’ю. Труну 
закривають, вбивають у віко цвяхи (усе життя потім відлунюватиме в 
мені гострим болем те гупання)” [18, с. 77]. Цей мотив неодноразово 
повторюється у творах В. Дрозда. Він – відлуння дитячої травми, яка 
тамується словами, що виводять її з глибин підсвідомого: „Горе спільне 
для всього покоління гостріше відчувалося через родинні обставини.  
Я рано залишився без матері – на восьмому році життя” [10, с. 7].  

У метатексті прози В. Дрозда спостерігаємо інтерпретацію 
рефлексії світу дитинства як у творах, так і в щоденникових записах з 
авторськими коментарями „Бог, люди і я”. „Ми, меншенькі, 
використовували своє босоноге дитинство у хвіст і в гриву, 
понаписували про нього грубезні томи ліричної прози” [15, с. 36], – 
пригадує дещо з іронією В. Дрозд у повісті „Музей живого 
письменника…”. Аналіз природи своєрідної авторської іронії („хоча й на 
гуморі знався, а за посмішками вже тоді відчувався отой невідсвітній 
біль” [18, с. 36]), свідчить про те, що за нею часто також приховувалися 
травми, біль отих непростих дитячих років: „Мачуха, розгнівавшись, що 
він не поплівся у поля до колгоспної скирти по закрижавілу солому, а 
усівся у хаті біля підвіконня і розглядає на світло, що цідиться з вікна, 
обрізки кіноплівки, дістаючи ті пластиночки із картонної коробки, 
ухопила коробку з тим його запасом сільського повоєнного дитинства  
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і зі зла сипнула ними у жерело печі, яку топила. Хлопчик … шпортав по 
глибокому снігу, плачучи…” [8, с. 32]. 

Як показує матеріал дослідження, окремі твори В. Дрозда є власне 
художньою автобіографією, де письменник із притаманною лише йому 
самоіронією повертається у своє босоноге дитинство у веселій повісті 
„Як я народився”, у повісті-шоу „Музей живого письменника, або Моя 
довга дорога в ринок”, романах „Пришестя”, „Острів у вічності” та ін.  
В інших творах (повість „Ирій”, „Маслини”, романах „Спектакль”, 
„Листя землі” та ін.) прозаїк використовує окремі деталі та незначні на 
перший погляд подробиці з дитинства, шукаючи сліди своєї босої ноги, 
знову і знову повертаючись до отих зворушливих рядків:  

Десь тут дитинство я залишив,  
А де? Шукаю й не знайду [20, с. 48]. 

Іронічне світовідчуття В. Дрозда позначилося на текстах творів, у 
яких автор намагався здійснити самохарактеристику свого „Я”, 
починаючи ще з колиски. Так, у веселій автобіографії „Як я народився” 
прозаїк змальовує чудовий неповторний світ дитинства (в українській 
літературі зустрічаємо чимось схожий світ дитинства у М. Стельмаха 
„Гуси-лебеді летять”), який може бути тільки у казці, де „лелечині крила 
ніби розсотували зачаєний клубок пам’яті, де нитки – блакитні жили 
річок. Від самого синього моря летіли ми вздовж Дніпра…” [21, с. 169]. 
Порівняймо у М. Стельмаха світ дитинства – це „нерозгадані дороги, 
дрімучі праліси і ті гуси-лебедята, що на своїх крилах виносять з біди 
малого хлопця” [22, с. 436]. Таке розуміння побудоване на народних 
уявленнях про гармонійний світ дитячих мрій і сподівань, на поєднанні 
фантастичного та реального. В. Дрозд, розповідаючи казку свого 
дитинства, з усмішкою згадує прагнення здобути за допомогою перших 
„учнівських” творів безсмертну славу: „Розтулюю рота, але пухкі рожеві 
губи плодять самі бульки та сюжетно невиразне белькотіння. Потягло до 
пера – руки сповиті” [21, с. 171]. Проте у веселій автобіографії „Як я 
народився” знову зринають малюнки страхітливого, обпаленого війною 
дитинства: „Німець, зелений, мов жаба, стоїть серед двору і штурхає в 
груди матері, розіп’ятої на півнеба, дулом автомата” [21, с. 174]. Ці 
спогади хвилювали письменника протягом усього життя, коли писав про 
них, то плакав: „Тепер уже на схилі життя, я, пишучи ці рядки, плачу” 
[15, с. 40]. 

В. Дрозд основну увагу у своїх творах зосереджував на важливих 
моментах дитинства, які залишили свій трагічний слід у його пам’яті. Він 
знову і знову поринав у роки свого дитинства, репродукуючи їх по кілька 
разів у різних творах. Звернімо увагу на дивовижну авторську 
характеристику Ярослава Петруні в романі „Спектакль”, в якого 
„обличчя людини, яка радіє, що наїлася, а очі – людини, що пам’ятає про 
голод” [23, с. 471]. Цей мотив неодноразово повторюється у творах 
В. Дрозда. Тому більшість його героїв, скажімо Андрій Литвин чи 
Ярослав Петруня в минулому, – це селюкуваті хлопчаки, що пройшли 
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випробування холодним і голодним дитинством, вибившись у люди, 
„заінтелігентившись”, намагаються забути про нього. Проте у хвилини 
духовного одкровення починають шукати сліди босоногого дитинства, 
повертаючись до своєї справжньої сутності, усвідомивши, що „можна 
відцуратись села, відцуратись селянського хліба. Тільки самого себе не 
можна відцуратись” [20, с. 72].  

Так, у повісті „Маслини”, розглядаючи „історію однієї душі”, 
автор зобразив рефлексуючого героя, який зрікається себе, 
„селюкуватого хлопчака” в минулому, щоб утвердитися в житті, проте, 
усвідомивши це, знову повертається до своїх джерел, до самого себе. 
Своєрідна асоціативна ретроспекція  побудована на тому, що для героя 
далекі дороги в майбутнє мали смак маслин. Саме спогад з дитинства, 
коли герой вперше почув про маслини, повертав його у рідне село, до 
босих слідів, у світ дитинства – „світ бригадних коней, батьківських та 
колгоспних телят, світ щавлю, збереженої од курей капусти, а од самих 
себе – садів; цей світ був іноді до запаморочення цікавий, іноді обридлий 
до плачу. Але відчувалась у ньому якась тимчасовість, приреченість”  
[20, с. 23]. Для Андрія Литвина, як і для Михайла Решета (повість 
„Ирій”), рецепція отчого краю, де пройшло його босоноге дитинство, 
обов’язково пов’язана з тимчасовістю, очікуванням чогось невимовно 
прекрасного й ідеально чистого. Простір голодного та вразливого світу 
дитинства, що уособлює щире й безпосереднє сприйняття навколишньої 
дійсності та водночас інтуїтивне відчуття абсурдності, дисгармонійності 
безправного колгоспного світу, вплинув на формування характеру 
головного героя з його „трагедією роздвоєння душі”. Андрій Литвин 
прагне подолати простір світу „іноді цікавого до запаморочення, іноді 
обридливого до плачу”, змінивши його на інший, ситий, кращий, у якому 
він колись житиме, смакуючи в ресторанах маслини. Проте у зрілому 
віці, аналізуючи все з точки зору Винниченкової „чесності з собою”, 
усвідомлював, що можна відцуратись і села, і „безпаспортного 
колгоспного люду” (як висловився В. Стус), тільки самого себе не можна 
відцуратись. 

Значний інтерес під час аналізу світу дитинства викликає й 
документальна проза письменника, написана ще за його життя. 
Мемуарна спадщина В. Дрозда досить велика: солдатські листи 
письменника, об’єднані у творі „Ми зустрічалися на сонці очима…”, 
щоденники різних років з авторськими коментарями „Бог, люди і я”, 
щоденникові записи і листи його дружини І. Жиленко „Homo feriens”  
та ін. Його щоденники, а також „листи, – як підкреслює І. Жиленко, – 
перш за все – це пошук себе в літературі і пошук письменника в собі” 
[24, с. 68]. Саме документальна література митця дозволяє глибоко 
проаналізувати його ідеал людини, який формувався протягом усього 
життя, починаючи з дитинства. Скажімо, так зване авторське Над-Я (за 
З. Фрейдом) присутнє у всіх творах В. Дрозда, ним він вимірює думки і 
вчинки персонажів, наголошуючи, що усі його писання – це насамперед 
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історія його власної душі. Проте тільки у щоденникових записах різних 
років з авторськими коментарями „Бог, люди і я” – „вікнах у минуле” (як 
називав їх В. Дрозд) – можна пунктирно простежити „відблиск баченого 
в дитинстві світу”. На думку Н. Марченко, художньо містифікована 
пам’ять дитинства, інколи більш точна й достовірна в описові ключових 
характерів і подій, ніж епістолярій і мемуари [4]. З цим цілком можна 
погодитися. У загальному зошиті, куди занотовував В. Дрозд свої думки, 
не збережено хронологічної послідовності, тим паче, коли йдеться про 
дитячі роки: „А чи так уже важлива у цих щоденникових, із 
коментарями, вікнах у минуле хронологічна послідовність? Що ж, хай 
саме це віконце відчинеться першим. Бо за ним – один із тих спалахів 
особистості, які висвітлюють і дні минулі, і дні майбутні, хай і 
примарним, але неспокійним, живим вогнем…” [25, с. 95].  
У документальній літературі (щоденники різних років з авторськими 
коментарями „Бог, люди і я”) В. Дрозд використовував тільки „відблиски 
баченого в дитинстві світу”, оскільки прагнув прискіпливо і 
безпристрасно вивчати проблему зрілої особистості, виокремленої із 
загалу. 

Підсумовуючи сказане, зауважуємо, що у художньо-образній 
площині метатексту В. Дрозда своєрідно змодельовано світ дитинства. 
Актуалізуючи асоціативно-ретроспективний та автобіографічний підходи 
до висвітлення сюжетної канви, автор відтворює окремі події з минулого, 
які залишили трагічний слід у пам’яті дорослого героя. Рушійним 
фактором розвитку характеру та світоглядної позиції персонажа виступає 
його особистісне сприйняття та переживання. Безпросвітний, ниций, 
жорстокий чорно-білий світ дитинства, обпаленого війною, контрастує зі 
світлими, щирими, гармонійними дитячими мріями та сподіваннями. 
Герої В. Дрозда, вдаючись до рефлексії, щоразу поринають у роки свого 
босоногого дитинства, щоб з відстані часу побачити й переосмислити усе 
пережите ними. 
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Манюх Н. Б. Світ дитинства у прозі В. Дрозда: 

автобіографічний дискурс 
У статті розглянуто основний автобіографічний компонент 

творчості шістдесятників – дитинство, обпалене війною. Проаналізовано 
проблеми художньої та документальної інтерпретації рефлексії світу 
дитинства у метатексті В. Дрозда. Закцентовано увагу на мотиві пошуку 
слідів босоногого дитинства та відлунні його травм, який присутній у 
кожному творі автора.  

Ключові слова: автобіографізм, документальна література, світ 
дитинства, текст, художній твір. 
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Манюх Н. Б. Мир детства в прозе В. Дрозда: 
автобиографический дискурс 

В статье рассмотрен основной автобиографичный компонент 
творчества шестидесятников – детство, обожженное войной. 
Проанализированы проблемы художественной и документальной 
интерпретации рефлексии мира детства в метатексте В. Дрозда. 
Акцентировано внимание на мотиве поиска следов босоногого детства и 
отголоске его травм, который присутствует в каждом произведении 
автора. 

Ключевые слова: автобиографизм, документальная литература, 
мир детства, текст, художественное произведение. 

 
Maniukh N. B. The world of childhood in the prose by V. Drozd: 

an autobiographical discourse 
The article examines main autobiographical component of the creative 

work of men of the sixties and, their childhood which, was burnt by the war. 
The problems of artistic and documentary interpretation of the world reflection 
of childhood in the discourse by V. Drozd are analyzed. The attention is paid 
to the reasons of the barefooted childhood tracks and the echo of its traumas 
presented in almost every work written by V. Drozd. 

Key words: autobiography, documentary literature, the world of 
childhood, text, artwork. 
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ТРАДИЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ШАХРАЙСЬКОГО РОМАНУ  

В ПОЕМІ М. В. ГОГОЛЯ „МЕРТВЫЕ ДУШИ”  
ТА РОМАНІ Г. Ф. КВІТКИ-ОСНОВ’ЯНЕНКА  
„ЖИЗНЬ И ПОХОЖДЕНИЯ СТОЛБИКОВА” 

 
Жанр шахрайського роману був досить популярним у російській 

літературі першої половини ХIХ століття. Читачі із захопленням 
сприйняли появу творів В. Т. Нарєжного „Російський Жиль Блаз, або 
Пригоди Гаврила Симоновича Чистякова” (1814) та Ф. В. Булгаріна  
„Іван Вижигін” (1829). Ці письменники одними з перших почали 
використовувати традиції іспанської пікарески у національній літературі. 
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Шахрайський роман виник наприкінці раннього періоду 
Відродження і протягом наступних ста років залишався провідним 
жанром у європейських літературах. Головний герой такого твору – 
пройдисвіт, виходець з низів або декласованого дворянства, який 
повністю ігнорує обов’язкові суспільні моральні норми. Як правило, це 
слуга, бездомний жебрак, „лицар випадку”. У шахрайському романі 
відсутня складна композиція, характерним є однолінійний сюжет, події 
розгортаються у хронологічному порядку, оповідь ведеться найчастіше 
від першої особи, що імітує форму автобіографічних спогадів  
героїв; сюжет має авантюрний характер [9, с. 597]. Як зазначає 
М. С. Шаповалова, така форма оповіді дає автору можливість створити 
широку галерею суспільних типів, показати осіб різноманітних професій 
і станів, з якими героєві доводиться зіштовхуватися [13, с. 279]. 

В Іспанії шахрайський роман користувався популярністю до 
середини ХVII століття, потім почав занепадати, але згодом відродився в 
інших європейських країнах. В Росію цей жанр прийшов на початку  
ХIХ століття. Традиційний сюжет давав змогу авторам сатирично 
описати спосіб життя та вади сучасного суспільства. Користувалися 
успіхом і форми оповіді, властиві такому виду роману. 

Сюжет шахрайських творів зацікавив і Г. Ф. Квітку-Основ’яненка 
та М. В. Гоголя. Вони також зробили свій внесок у розвиток вітчизняного 
крутійського жанру. Результатом багаторічної праці Г. Ф. Квітки стала 
публікація у 1841 році його роману „Жизнь и похождения Петра 
Степанова, сына Столбикова, помещика в трех наместничествах. 
Рукопись ХVIII века”. Роком пізніше вийшла друком поема М. В. Гоголя 
„Мертвые души”. Хоча у заголовку цього твору відсутнє слово 
„пригоди”, але перше його видання мало назву „Приключения Чичикова, 
или Мертвые души”. Автор пішов на такий крок лише з цензурних 
міркувань, щоб вільно надрукувати свою поему. Отже, вже самі назви 
обох романів свідчать про їх зв’язок з авантюрним жанром.  

Метою даної наукової розвідки є дослідження спільних жанрових 
елементів у романі Г. Ф. Квітки-Основ’яненка „Жизнь и похождения 
Столбикова” та поемі М. В. Гоголя „Мертвые души”, зокрема рис, 
характерних для крутійського роману. Такий аспект обраний не 
випадково, оскільки літературознавці не приділяли належної уваги 
компаративному аналізу вказаних творів. 

До проблеми дослідження роману Г. Ф. Квітки „Жизнь и 
похождения Столбикова” зверталися О. І. Гончар, С. Д. Зубков, 
І. В. Лімборський. Існує велика кількість досліджень, присвячених 
аналізу поеми М. В. Гоголя „Мертвые души”. Проте у порівняльному 
аспекті ці твори майже не досліджувалися. Згадки про близькість роману 
„Жизнь и похождения Столбикова” і поеми „Мертвые души” знаходимо 
у працях Н. Є. Крутікової та І. В. Лімборського. 

Вперше Г. Ф. Квітка говорить про задум та початок роботи над 
романом „Жизнь и похождения Столбикова” у листі до М. П. Погодіна 
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від 31 грудня 1833 року. Автор вибачається перед видавцем, що не має 
„сказки или повести” для журналу і просить критично оцінити перші дві 
книги нового роману: „Если имеете терпение, взгляните строгим оком на 
рукопись, которую вам доставит А. В. Глазунов, – это „Жизнь и 
похождения Петра Пустолобова. Рукопись ХVIII века”. Скажите 
беспристрастный суд Ваш: пускать ли этого молодчика в белый свет?”  
[6, с. 202]. Г. Ф. Квітка-Основ’яненко зазначає, що головний герой його 
нового твору „начал свою жизнь от рождения – и довел ее со всею 
подробностью до старости” [6, с. 203]. С. Д. Зубков влучно зауважив, що 
автор не відчував симпатії до Столбікова, називаючи його не інакше як 
„молодчик”, „чудак”, „хватик”. Дослідник підкреслював, що Г. Ф. Квітка 
ненавидів та зневажав свого персонажа [4, с. 66]. Можливо, письменник 
відчував негативні емоції, але не особисто до головного героя, а до 
суспільних і моральних вад, втіленням яких він є. Автор дуже боявся, що 
реальні прототипи впізнають себе в дійових особах роману, тому 
постійно просив П. О. Плетньова змінити імена, зовнішність, або й 
зовсім прибрати окремі епізоди.  

У шахрайському романі розповідь зазвичай ведеться від першої 
особи і має тон завуальованих травестованих моральних норм. 
Оповідачем у романі Г. Ф. Квітки є головний герой твору Петро 
Столбіков. Свої мемуари він розпочинає з дитячих вражень, з того 
моменту, коли залишився сиротою. Життєві цінності Столбікова у цей 
період мають комічний характер: „Я стал заброшенный мальчик. <…> 
прощай чай со сливками, сухарями, булочками; прощай варенье, 
пряники, орехи и все сладости! Все кончилось для меня!” [5, с. 23]. 
Головний герой жаліється на свою долю: „Но что же это мне за жизнь!” 
[5, с. 376]. За таким же принципом побудована і внутрішня мова 
Чічікова: „Почему ж я? Зачем на меня обрушилась беда? Кто ж зевает 
теперь на должности? – все приобретают... И что я теперь?” [2, с. 481]. 
Як справжні шахраї, Столбіков і Чічіков прагнуть викликати співчуття у 
читачів, нарікаючи на власну долю. 

Столбіков, як і типовий герой авантюрного роману, пройшов 
складну „школу життя”. Залишившись сиротою, він потрапляє у повну 
залежність від опікуна Макара Тимофійовича Жиломотова, котрий  
будь-якими методами намагається нажитися на спадщині підопічного. На 
самого хлопця опікун не звертає ніякої уваги, майже не годує, відверто 
знущається. Петро тим часом потоваришував з селянськими дітьми. Щоб 
втамувати голод, вони разом влаштовують „набіги” на сусідські сади та 
городи: „В короткое время я выучился бегать очень шибко, мастерски 
лазить через плетни в крестьянские сады и огороды, влезать там на 
деревья и обрывать с них яблоки, груши и что случалось” [5, с. 16]. 
Дитячі витівки згодом набувають розбійницьких масштабів. Не 
отримуючи ніякого покарання з боку опікуна, Столбіков починає думати, 
що шахрайство і злочинність є нормою життя у суспільстві. Остаточно 
переконується у цьому ще і тоді, коли тітка намагалася клопотати за 
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племінника, але підкуп чиновників опікуном робить життя хлопця ще 
нестерпнішим. 

У поемі „Мертвые души” М. В. Гоголь також використовує 
прийом панорамного зображення. Змальовуючи життя головного героя, 
автор звертається до його минулого, розповідає про дитинство і юність, 
даючи змогу зрозуміти, за яких обставин сформувався характер і 
світогляд типового шахрая. М. В. Гоголь писав, що „темное и скромное 
происхождение нашего героя. Родители его были дворяне, но столбовые 
или личные – бог ведает” [2, с. 424]. Дворянське походження героя у 
романі виступає не тільки ознакою суспільного становища батьків, воно 
швидше слугує завісою над невідомим минулим. Цілковита самотність 
була чи не першим почуттям, яке випало на долю гоголівського героя. 
Постійні злети та падіння загартовують характер Чічікова. Після першої 
невдачі, пов’язаної із звільненням з посади, він „решил опять начать 
карьеру, опять вооружиться терпением, опять ограничиться во всем”  
[2, с. 433]. Потім були нові піднесення і поразки. Натхненний 
батьківськими порадами, головний герой вирішує податися в мандри, 
щоб знайти для себе кращу долю. Саме так чинив і типовий герой 
авантюрного роману. 

Використовуючи схему шахрайського роману, Г. Ф. Квітка і 
М. В. Гоголь будують сюжети своїх творів на мотиві подорожі. 
Описуючи зустрічі головного героя з представниками різних прошарків 
населення, автори намагалися показати вади тогочасного суспільства, 
розкрити недосконалість системи управління, лицемірство і 
меркантильність чиновництва. Г.Ф. Квітка у листі до П. О. Плетньова 
писав, що його новий роман – це сатира „на все злоупотребления, 
делаемые людьми во всех званиях” [6, с. 218]. 

У поемі М. В. Гоголя „Мертвые души” мотив подорожі є 
домінантним. Твір починається з опису типового губернського міста NN. 
Автор давно планував написати роман, у якому міг би зобразити всю 
губернську Росію. Тому він постійно згадує про типовість цього міста і 
його життя. Під час мандрівки головний герой поеми зустрічається зі 
своєрідною „галереєю поміщиків”, які уособлюють різні суспільні вади. 
П. П. Алексеєв зазначає, що „всі герої твору запозичені з російської 
реальності, вони втілюють різні прояви її сутності” [1, с. 14]. Дорога 
стала універсальною формою художнього простору для Павла Івановича, 
вона виводить його за межі замкнутих у собі соціальних осередків 
російського суспільства. Як і герой шахрайського роману, Чічіков вважає 
себе спритнішим та розумнішим від інших, прагне легкої наживи. Маючи 
на меті власне збагачення, Павло Іванович обирає шлях брехні та 
крадіжки. 

У романі Г. Ф. Квітки-Основяненка „Жизнь и похождения 
Столбикова” у калейдоскопічному порядку описуються різні типи 
поміщиків, які дуже схожі на негативні образи дворян у „Мертвых 
душах” М. В. Гоголя. З такими видами чиновництва головний герой 
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зустрічається також під час подорожі у пошуках кращого життя.  
З раннього дитинства Столбікова „опікує” Макар Тимофійович 
Жиломотов, прізвище якого говорить саме за себе. У пансіонаті головний 
герой зустрічається з мусьє Філу, який жив за таким принципом: 
„Человек рожден свободным; таковым и должен быть всю жизнь: 
властен избирать себе место для пребывания и занятие для 
существования, <…> которое наполнит карманы” [5, с. 52]. Керуючись 
цим принципом, молодий панич перш за все опановує не грамоту, а 
методи виживання у жорстокому суспільстві. Шахрайство та крадіжки 
стають основними принципами існування, які Столбіков засвоїв ще з 
раннього дитинства. Для головного героя гроші були понад усе: „Придя в 
зрелый возраст, а потому и в рассудок, я деньги предпочитаю всему и 
для приобретения их готов презреть покой, недуг, семейные обязанности, 
общее спокойствие, собственную честь и т. п. пустяки” [5, с. 68]. 
Намагаючись наслідувати героїв-авантюристів, Столбіков до кінця твору 
так і не став досвідченим шахраєм. Вчинки панича швидше комічні, ніж 
меркантильні, його з легкістю обдурюють всі, хто нахабніший та 
підступніший.  

Перебуваючи на військовій службі, головний герой зустрічається з 
представниками інших прошарків суспільства. Автор вводить читача у 
сферу, де панує хабарництво, лицемірство та підлість. Користуючись 
своєю недолугістю та неосвіченістю, Столбіков з легкістю отримує чин 
прапорщика, хоча не знає навіть грамоти. Антиподом негативного типу 
поміщика у романі постає образ губернатора, заручившись підтримкою 
якого, головний герой кардинально змінюється. Н. Є. Крутікова зазначає, 
що автор не випадково увів позитивний образ чиновника, а з метою 
„пом’якшити враження загальної негативної картини” дворянського 
середовища, яке склалося у читача [7, с. 120]. Г. Ф. Квітка-Основ’яненко 
тяжко переживав заборону цензури друкувати роман, а тому намагався 
послабити сатиричний пафос твору. Після вилучення гострих моментів, у 
творі все ж таки залишилися епізоди і описи, пов’язані зі зловживанням 
чиновників і утиском селян.  

Образ Столбікова динамічний. Герой змінюється залежно від 
обставин. Перебуваючи серед шахраїв, він намагається бути таким, як 
вони, а потрапляючи до середовища, в якому панує справедливість – 
підлаштовується до інших умов існування. У зображенні поневірянь 
головного героя чітко простежується тенденція, яка властива 
шахрайському роману. Центральний персонаж протягом всього життя 
постійно змінює сфери діяльності. Автор змальовує його перебування на 
військовій службі у ролі квартального, управляючого у багатьох 
поміщицьких садибах і навіть на посаді предводителя дворянства. 
Переїжджаючи з місця на місце, Столбіков зустрічався з різними за 
типами і характерами людьми. І. В. Лімборський слушно зазначив, що 
головний герой є „пасивною жертвою усіляких суспільних негараздів, не 
роблячи при цьому серйозних спроб протистояти середовищу, його 
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негативному впливові” [8, с. 97]. Петро Столбіков хоч і наділений рисами 
героя авантюрного роману, але в реальному житті досить часто 
попадався на обмани, опинявся в ролі ошуканого. Починаючи з раннього 
дитинства і до самої старості, головний герой постійно перебуває під 
чиїмось впливом: опікуна, старших товаришів, а потім дружини. 
Використовуючи прийом гротеску, Г. Ф. Квітка-Основ’яненко намагався 
показати долю всього суспільства, яке втратило моральні орієнтири і 
страждає від нахабства окремих його представників.  

Так само як і герой іспанського роману, Чічіков протягом усього 
життя намагається знайти себе у різних сферах життя: від 
канцелярського переписувача, столоначальника, митного чиновника до 
„херсонського поміщика”. Проте жодне із цих занять не вичерпує 
сутності Павла Івановича. Опинившись „по ту сторону добра й зла”, 
гоголівський герой, як і герой шахрайського роману, у досягненні 
життєвих благ не зупиняється ні перед чим: ні перед шлюбною аферою, 
ні перед казнокрадством, ні перед лжесвідченням. Навіть смерть людей 
Чічіков використав для примноження капіталу: „А теперь же удобное 
время; недавно была эпидемия, народу умерло, слава богу, не мало”, – 
міркує він, готуючи наступну аферу з мертвими душами, що стане 
сюжетним центром поеми [2, с. 482]. 

Підбиваючи підсумки свого життя після чергової невдалої 
махінації, гоголівський герой порівнює власну долю з „лодкой среди 
волн”, що несеться кудись „по воле ветра” [2, с. 485]. Такий мотив досить 
типовий для шахрайського жанру. Життєпис Чичикова типологічно дуже 
схожий з життєписом героя крутійського роману. Як зазначає 
Ю. В. Манн, між гоголівським персонажем і „шахраєм” є багато 
спільного. В обох випадках типи дійових осіб побудовані на 
полемічному принципі контрасту: образ шахрая слугує контрастом по 
відношенню до героїв лицарських романів, а „гоголівський персонаж – 
на контрасті до героя романтичних і світських повістей, а також до 
доброчесного персонажу російської побутової та просвітницької прози” 
[10, с. 337]. Однак не можна говорити про цілковиту схожість 
гоголівського твору з шахрайським романом. Традиції шахрайського 
роману у поемі знаходять своє художнє втілення лише в образі головного 
героя – Павла Івановича Чічікова.  

М. В. Гоголь намагався відійти від усталених на той час 
сентиментальних та романтичних образів, які панували у літературі, 
прагнув наблизити читача до реального життя. Цілком точне визначення 
майстерності автора дає В. І. Мацапура: „Письменник умів вдихнути 
життя в зображення побутової стихії, до якої багато романтиків були 
байдужі, вони зосереджувалися на душевних переживаннях героїв” 
[11, с. 247]. У романі „Жизнь и похождение Столбикова” Г. Ф. Квітка-
Основ’яненко також відійшов від близьких йому сентиментальних 
образів. Письменник прагнув зобразити життя в його реаліях, не 
оминаючи суспільних недоліків і вад. Як зазначає О. І. Гончар, автор 
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„створив етологічно-соціальний роман з актуальною, важливою для його 
сучасності проблематикою” [3, с. 170]. Г. Ф. Квітка прагнув показати 
недоліки всієї системи управління, включаючи провінцію та губернію. 

Шахрайський роман, як зазначає В. Д. Миленко, проіснувавши в 
російській літературі близько сторіччя і перетворившись до початку  
ХІХ століття з маргінального жанру на магістральний, у другій половині 
ХІХ століття відійшов на периферію [12, с. 7]. Проте жанр крутійського 
роману вніс багато нового у російську літературу. Було створено новий 
тип сюжету, побудованого на матеріалі реальної дійсності, вперше 
змальовано різнобарвну картину соціальної дійсності. Автори таких 
романів намагалися показати героя у його повсякденному житті. Саме в 
романах про пригоди шахрая вироблялася і закріплювалася традиція 
реалістичного зображення поміщицької дійсності. 

Порівнюючи роман „Жизнь и похождение Столбикова” 
Г. Ф. Квітки-Основ’яненка з поемою М. В. Гоголя „Мертвые души”, 
можна зробити висновок, що обидва твори містять традиційні риси 
шахрайського роману. Зображенні письменниками герої наділені 
центральними рисами „крутіїв”, їх характерами та звичками. 
Залишившись сиротою, Столбіков з раннього дитинства мав сам 
піклуватися про себе. Чічіков також з юних років зостався без батьків, 
дбав про майбутнє самостійно. Головний герой роману Г. Ф. Квітки 
пише мемуари, щоб поділитися з нащадками своїм життєвим досвідом, 
гоголівський герой, за допомогою автора, теж знайомить читачів зі своєю 
родиною. Змальоване в творах суспільство, поступово деградує, люди 
втрачають вмотивованість чесно працювати, вимушені йти шляхом 
обману, крадіжок, презирства з метою вижити будь-якою ціною. 
Г. Ф. Квітка та М. В. Гоголь власними творами зробили вагомий внесок у 
розвиток шахрайського жанру в російській літературі першої половини 
ХІХ століття. 
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Маслій І. А. Традиції європейського шахрайського роману в 

поемі М. В. Гоголя „Мертвые души” та романі Г. Ф. Квітки-
Основ’яненка „Жизнь и похождения Столбикова” 

У статті досліджено спільні жанрові елементи в романі 
Г. Ф. Квітки-Основ’яненка „Жизнь и похождения Столбикова” та поемі 
М. В. Гоголя „Мертвые души”, зокрема риси, характерні для 
шахрайського роману, аналізуються художні засоби вираження 
авторського ставлення до зображуваного. 

Ключові слова: автор, мотив, поема, образ, роман, сюжет. 
 
Маслий И. А. Традиции европейского плутовского романа в 

поэме Н. В. Гоголя „Мертвые души” и романе Г. Ф. Квитки-
Основьяненко „Жизнь и похождения Столбикова” 

В статье анализируются общие жанровые элементы в романе 
Г. Ф. Квитки-Основьяненко „Жизнь и похождения Столбикова” и поэме 
Н. В. Гоголя „Мертвые души”, в частности черт, свойственных 
плутовскому роману, рассматриваются художественные приемы 
выражения авторского отношения к изображаемому. 

Ключевые слова: автор, мотив, поема, образ, роман, сюжет. 
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Masliy I. A. Traditions of European picaresque novel by Nikolai 
Gogol’s poem „Dead Souls” and in the novel by G. F. Kvitka-
Osnovyanenko „Stolbikov’s life and adventures” 

The article deals with the analysis of the common elements of the jenre 
in the novel G. F. Kvitka-Osnovyanenko „Stolbikov’s life and adventures” and 
poem N. V. Gogol „Dead Souls”, articuar traits typical picaresque novel 
examines, the artistic means ways of expressing authors attitude to depicted. 

Key words: author, theme, image, novel, story. 
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ЖАНРОВА ВАЛЕНТНІСТЬ ЕСЕ 

КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ: 
ТИПОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 

 
У новітній час існують твори, які повністю підходять під 

визначення класичного есе (Я. Гоян, М. Жулинський, Б. Матіяш, 
Д. Павличко, О. Сизоненко та ін.). Проте переважна кількість текстів має 
риси інших жанрів. Значний відсоток творів, маркованих як есе, є 
міжжанровими формами, що в зарубіжній та вітчизняній есеїстиці 
існували вже досить давно. Власне активність жанрової валентності 
передбачає високу сполучуваність есе з іншими жанрами. 

Метою нашої публікації є спроба вивчити дифузійну активність 
есе серед інших типологічних текстових конструкцій, що зумовлено 
високим ступенем валентності малого епічного жанру. 

Предметом нашої розвідки є жанрово-типологічні особливості 
дифузійних форм есе, а об’єктом – його жанрові зрощення.  

Як демонструє літературознавчий досвід, змістовні та формальні 
компоненти у творі не співвідносяться як 1:1. У визначенні жанрової 
приналежності твору один із зазначених компонентів має переважати. 
Якщо ми говоримо про інтерв’ю, то в першу чергу маємо на увазі 
діалогічну форму. Коли згадуємо про проблемно-тематичний, змістовний 
рівень літературно-критичної статті, її мету та завдання, порядок 
композиційних елементів тощо – за основу визначення беремо змістовні 
компоненти. Під час злиття в певних співвідношеннях та оригінальному 
поєднанні формальних та змістових компонентів, за умов, що всі вони 
містять типологічні риси, ми отримуємо жанровий різновид, наприклад, 
літературно-критичне інтерв’ю. У цьому випадку надається перевага 
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формі діалогу. Однак існує чимало міжжанрових поєднань, де 
зливаються змістові компоненти, які відіграють роль визначальних рис 
жанру, конструюють його композицію. До цього складного випадку 
належить есе.  

У добу деконструктивного мислення жанрово-типологічні злиття 
у творах набувають популярності. Оскільки тексти есе містять семіотичні 
коди соціально-світоглядного характеру, то ми можемо говорити про 
його метажанрову природу. Однак наукові дефініції терміна „метажанр” 
різняться. Щодо класичного розуміння метажанру, яке знаходимо в 
словниках, то воно окреслюється так: „Типи змістовно-формальних 
єдностей художніх творів, які співмасштабні всій історії культури”  
[1, с. 453]. О. Бурліна в книжці „Культура та жанр: Методологічні 
проблеми жанроутворення та жанрового синтезу” (1987) пише: 
„Метажанр – це спосіб функціонування методу в культурі, коли досвід 
засвоюється не через суворий кількісно-якісний канон, не через чітко 
визначені риси твору, а через концептуальну позицію, через  загальні 
просторово часові відносини” [2, с. 45]. Посилаючись на дослідження 
О. Маськової, де есе представлене як метод доби, ми стверджуємо, що в 
майбутньому, переплітаючись усе більше й більше з іншими жанрами, 
есе може перерости в метажанр, який „виявляється деяким синтетичним 
за своєю суттю утворенням, його світообраз більш абстрактний, ніж 
світообраз жанру та мегажанру, і залежить від культури часу. Це тісний, 
нерозривний зв’язок метажанру з культурою тої чи іншої епохи – 
важлива ознака метажанру. Важливо, що метажанр за своєю 
семантичною основою може виявитися похідним від жанру або 
мегажанру, якщо його канон виявиться культурно значущим” [3]. 

І хоча питання метажанру в українській теорії ще й досі є 
дискусійним, сьогодні все більша кількість дослідників говорить на 
користь існування і функціонування метажанрових об’єктів. Цей термін 
ставлять в одну ланку з поняттями „жанр”, „рід”, „жанрова система” 
тощо. До вивчення метажанру вдавались такі вчені, як: М. Бахтін, 
О. Галич, Е. Кирилова, Ж.-Ф. Ліотар, Н. Лейдерман, В. Поспєлов та ін. 
На ґрунті української жанрології явищу метажанру були присвячені такі 
дисертаційні дослідження: О. Стужук „Художня фантастика як метажанр 
(на матеріалі української літератури ХІХ – ХХ століть)” [4], В. Черненко 
„Метажанр як феномен культури: містерія – літургія – опера – „містерія” 
[5]. 

Досить точно метажанрову природу твору визначила 
Ю. Подлубнева „Жанр і метажанр: до проблеми розмежування”. 
Дослідниця пише: „Попри позародову спрямованість метажанр відрізняє 
прагнення вийти за межі літературного простору в іншу, більш широку 
систему координат” [3]. Однак, як ми бачимо, есе вийшло як за межі 
публіцистичного роду в журналістиці, так і за межі журналістики, 
інтегруючи з літературою та філософією. Так, В. Черненко стверджує:  
„У процесі еволюції культури виникли структури, які об’єднали в собі та 
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синтезували багато різних жанрів і ландшафтів, сформувавши таким 
чином своєрідні метаутворення, які ми визначили, як метажанри 
культури” [5, с. 7], що на сьогодні ми спостерігаємо на прикладі 
письменницького есе. 

М. Епштейн стверджував, що „у есе з’єднуються: достовірність 
буття, що йде від документа, розумова узагальненість, що йде від 
філософії, образна конкретність і пластичність, що йде від літератури. 
Есе – частиною визнання, як щоденник, частиною міркування, як стаття, 
частиною оповідання, як розповідь. Есе тільки тоді залишається собою, 
коли невпинно перетинає межі інших жанрів” [6]. Н. Іванова стверджує: 
„Як самостійна та відкрита частина до формально-змістовних видозмін і 
пошуків моделей письма, есей іноді постає структурним елементом у 
художніх, белетристичних текстах великого обсягу (повість, роман). 
Проникаючи в ролі одного з формотворчих принципів, які спрямовують 
художнє мислення письменника та його „свідомість жанру”, у менші 
літературні форми (зокрема нарис), есеїстичність підкреслює розмислову 
складову й увиразнює авторський голос” [7, с. 6]. Досить часто така 
„міркувальна” складова змісту твору під час авторського визначення 
його жанру дає змогу маркувати твір як есе. Цьому сприяє 
самозаглибленість у внутрішній світ автора-наратора, ліричні ноти у 
власних оцінках дійсності або, навпаки, жорстка логіка в роздумах  
над реальними подіями певної давнини, які письменник екстраполює  
на сучасність і розуміє з позиції духовних національних та 
загальнолюдських цінностей. 

Зважуючи на думки вчених, акцентуючи увагу на тому, що для есе 
„властива висока валентність… органічного, гармонійного сполучення з 
іншими формами літератури” [7, с. 6], розглянемо цей жанр у таких 
видозмінах, як модифікації есе з жанрами художньої літератури, 
літературною критикою, журналістськими жанрами, з особливими 
типами документалістики, мемуаристики (епістолярій, спогади, 
щоденникові записи). 

„Науково-критичні та публіцистичні жанри письма можуть, 
змінюючи свою чисту жанрову природу, переймати від есею 
неформальні, асоціативні структури мислення та потужний художній 
компонент, який наділяє їх додатковими функціями у структурі іншого 
естетико-інтелектуального продукту” [7, с. 6]. Якщо пам’ятати про 
архетипно-ментальне тло як базисний компонент жанру есе, то тут наші 
думки збігаються з твердженням Н. Іванової, яка вивчала есе власне 
серед жанрів художньої літератури. Дослідниця говорить: „Більша 
частина перехідних форми літератури, у яких ми спостерігаємо 
спорідненість з есеєм, створена саме на матеріалі культури. Ці тексти або 
стосуються мистецьких тем, або набувають вигляду влучних 
містифікацій та уявних діалогів, персонажами яких стали герої 
культурної історії…” [7, с. 7]. Таким чином, есе, ускладнюючи зміст 
інтертекстуальними елементами, перебирає на себе культурно 
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моралізаторську функцію, закріплену в авторських міркуваннях, у 
діалогах з читачем про актуальні національні і загальнолюдські 
проблеми, що приховані в ментальності та виявляються в масовій 
свідомості й типі суспільної поведінки українського народу, 
представником якого є сам митець-есеїст. 

Враховуючи оригінальне поєднання змісту та форми або кількох 
диференцюючих змістовних компонентів, що характеризують різні 
жанри, можна говорити про такі сполучення есе з іншими жанрами: есе-
колонка, есе-стаття, есе-лист, есе-замальовка, есе-інтерв’ю, есе-
фейлетон, есе-притча й есе-сповідь, есе-післямова, есе-передмова, есе-
рецензія, есе-промова та ін. Зважуючи на той факт, що „межі між есе і 
спорідненими йому жанрами літературних листів, характерів, портретів, 
бесід не завжди однозначно визначені” [8], розглянемо основні риси 
жанрових проявів модифікованого есе. 

Так, есе-притча, есе-проповідь та есе-сповідь є яскравими 
зразками міжжанрових утворень, де авторські переконання, прояви 
чеснот, моралізаторство накладаються на алегоричну розповідну  
основу. Власне у сповідницькій есеїстиці митець вимальовує власний 
психологічний портрет, розмірковує над природою своїх творчих дій, 
характеризує їх, проте робить це в межах психологічної та етичної 
відкритості біографічної інформації у проекціях її на сприйняття 
читачем. 

Доречно згадати „Притчу про дрозофіл” Л. Дереша. Митець 
вживає релігійну образність та тематику. І хоча посилання на жанр твору 
вміщено в назву (притча), але за авторським визначенням він є есе. 

Розпочинається твір „Притча про дрозофіл” за законами жанру 
притчі: „Якось у мене в квартирі завелись дрозофіли. Вони оселились на 
кухні, тому що там було найбільше їдла, придатного для їх, 
дрозофільного травлення” [9, с. 135]. Учасники-персонажі розміщені в ті 
побутові умови, де відбувається показний повчальний процес. В есе 
вбачаємо чіткий сюжет, що розвивається за параболою. 

Композиція твору не притаманна есе. Вона є знаковою для жанру 
притчі. До того ж алегоричність оповіді має суто притчевий характер. 
Тим більш, важливим фактом є те, що „в новій європейській літературі 
притча стала одним із засобів вираження морально-філософських 
роздумів письменника, нерідко протилежних до загальноприйнятих 
панівних у суспільстві уявлень” [1, с. 560]. Тому стверджуємо, що у 
цьому випадку жанр есе злився з притчею задля звершення 
комунікативної мети твору. Автор мав продемонструвати місце людини з 
двох позицій: як величної сили, хижака, так і дрібної комашки. У цьому й 
полягає іронія у творі.  

Висновок у творі тяжіє до нотаток біолога-спостерігача, що 
помітивши новий, живий об’єкт своїх досліджень, поставив за мету 
перевірити, чи зможе він довести своє панівне становище над долею 
цілої цивілізації. 
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Сповідний та проповідницький характер носять твори 
Є. Сверстюка „Лице людини перед лицем терору”, „Моральний приклад і 
моральний опір”, „Добігає час тисячоліття”, „Громадський вибір” та ін., 
опубліковані таких періодичних виданнях: „Наша віра”, „День”, „Час”, 
„Універсум”, „Сучасність”, „Українське слово”. 

Попри злиття есе з біблійними жанрами, філософський жанр 
поєднується з мемуарними типами белетристики. Наприклад, есе-
щоденник (сюди ми також зараховуємо есе-щоденниковий запис та есе-
хроніку) визначається особливою відвертістю; події, емоції та думки в 
ньому фіксуються досить швидко та оперативно. Якщо говорити саме 
про есе-щоденник, то він є низкою відносно завершених окремих творів, 
укладених у чіткому хронологічному ряді, дає можливість простежити 
динаміку авторських думок, настроїв як відгуку на суспільно-політичні 
та культурно-історичні події. Можна погодитися з думкою вчених про те, 
що „серед мемуарно-документальних жанрів есе займає особливе 
положення: цілі мемуарів або сповіді очевидні, тоді як завдання й сам 
предмет зображення в есе як у жанрі не ясні з першого погляду” [8]. 
Серед письменників у такому жанро-модифікаційному типі текстів 
працювала О. Забужко. Сюди ж можна долучити й щоденник 
К. Москальця „Келія чайної тороянди”. 

Особливої уваги потребує кореляція есе з жанрами літературної 
критики. Аналіз деяких збірок відомих есеїстів (Ю. Андруховича, 
Я. Гояна, О. Забужко, Ю. Іздрика, К. Москальця, В. Неборака) 
підтверджують думку, що багато творів, маркованих як есе, є або есе-
рецензіями, або ж рецензіями з рисами есе. Есе-післямова та есе-
передмова не стільки схожі на „додаткову статтю в кінці книги, написану 
автором…” [1, с. 550] або на її початок, скільки тяжіють до 
висловлювань думок, що відкривають завісу над секретами творчості, 
передають емоцій, відрізняються насиченою образністю, яскравою 
метафоричною інтертекстуальністю. Автор свідомо переходить на 
розмовну інтонацію, ліричну тональність, а часом узагалі відходить від 
літературно-критичного викладу матеріалу.  

Твір К. Москальця „Чубай і вона» спочатку нагадує стандартний 
твір, написаний у жанрі есе, з елементами біографії. Наведемо 
ілюстрацію: „Я віддав би решту життя за можливість повернутися до тієї 
жовтневої ночі в Москві, на вулиці Добролюбова, на третьому поверсі 
гуртожитку Літературного інституту. Я хотів би, щоб саме Грицько, не 
хтось інший із шести мільярдів, присутніх зараз на Земної, пояснив мені 
те, що хвилює протягом чверті століття, примушуючи втисячне 
перечитувати сім строф стрімкої течії, аж до ейфорійного стану, коли 
вірш починає здаватися моїм власним твором” [10, с. 205]. Таким чином, 
автор стає прикладом того, як взаємодіє митець та читач, образ автора у 
творі та літературний критик, який також виступає реципієнтом певної 
мистецької конструкції . 
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Однак уже другий абзац породжує сумнів у тому, що твір „Чубай і 
вона” належить до чистої есеїстики. Перед нами розгортається складна, 
багатопланова довідка про історію написання й подальшого „життя” 
славнозвісного вірша „Вона”. І хоча твір представляє собою складну 
літературно-критичну працю, авторська надмірна поетизація минулого, 
ліризація образу жінки, вишукана образність, своєрідна простота й 
прозорість структури, а також невимушений потік думки й відсутність у 
творі конкретного висновку – усе це говорить про наявність у ньому 
есеїстичних рис. Отже, перед нами зразок жанрової дифузії рецензія-есе 
(основний жанровий компонент відзначено на початку назви 
модифікованого варіанту). 

Інтертекстуальний діалог митця з іншими письменниками триває 
в інших есеїстичних доробках, наприклад „П’ять медитацій на „Плач 
Єремії”, „Зеров і публіка”, „Тихий модернізм Свідзінського”, „Рябчик, 
саторі і література” та ін. Проте переважна їх кількість є дифузійними 
сполуками письменницької есеїстики та літературно-критичних жанрів. 

Есеїстична манера письма притаманна есе-роману, есе-повісті, 
есе-оповіданню й есеїстичній новелі. Такі жанрові сполуки, де 
публіцистичний жанр накладається на белетристику, „для якої характерні 
гостра сюжетність, інтрига, несподівані перипетії, що завжди 
приваблюють широкі кола читачів” [1, с. 82], мають свої переваги. 
Комунікативні програми есеїстики посилюються „широко охопленими 
життєвими подіями” [1, с. 604] та динамікою подій, образів, складністю 
характерів персонажів твору. І тут для нас не стільки важливо, чи описує 
письменник один епізод з життя героїв, чи розписує певний історичний 
проміжок часу, надаючи великому епічному жанру публіцистичного 
звучання. Головною в подачі авторської думки є продуктивність 
комунікативного зв’язку між письменником і читачем.  

Поєднання есе з жанрами малої епічної прози може тяжіти до його 
ототожнення з нарисом. Узагалі, сьогодні проблематичним є 
відмежування есе від жанру нарису. Традиція не розмежовувати ці дві 
жанрові форми бере початок у західному літературознавстві та 
журналістикознавстві. Проте таке розуміння не відбиває головних рис 
жанру, а звужує його розуміння до примітивного прирівнювання „на 
основі вишуканої форми” до інших жанрів публіцистики, які насправді 
мають відмінні функції. Таке визначення містить у собі калькування 
дефініції з дослідницьких джерел західних країн.  

Прикладом зрощення есе з жанрами епіки є автобіографічна 
оповідь-есе „На березі часу. Мій Житомир. Пошкілля” В. Шевчука, 
опублікована у трьох номерах журналу „Кур’єр Кривбасу” (2005 р.).  
У творі спостерігаємо поєднання зображення давніх подій через оповідну 
манеру письма, діалоги, описи тощо з суб’єктивною авторською 
позицією, висвітленою крізь світогляд митця. Твір має чітку структуру і 
поділяється на три розділи. Завершення читач так і не отримує. Молодий 
письменник В. Кикоть у журналі „Дніпро” пропонує читачеві твір 
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„Галерея облич (Есе про все)” [11, с. 22 – 31]. Однак перед нами нанизані 
одна на одну 6 коротких розповідей „Виклик”, „Сюрприз”, „Комбінатор”, 
„Гена Фініков”, „Танець Вампіра”, „З’їзд”. 

Есе-фейлетон має злободенний характер. Його особливість 
зумовлена тим, що функціональна поетика має створювати викривальний 
ефект. Проте не варто залучати до цієї міжжанрової форми всі твори, що 
в системі образних засобів мають будь-які елементи комічного, 
наприклад, іронію. Твір має відбивати жанротворчі риси фейлетону, 
„коли певна гостро актуальна подія набуває гумористичної чи сатиричної 
інтерпретації” [1, с. 706]. Застосовуючи під час творення тексту 
гіперболи, гротеск, каламбур тощо, митець наближає есе до фейлетону. 
Відповідно есе-фейлетон можна поділити на такі різновиди: 
„документальний (зображення конкретних осіб і фактів) та проблемний 
(порушення важливих громадських питань)” [1, с. 706]. На сьогодні 
популярність цього жанрового модифіканту в українській пресі досить 
низька, оскільки фейлетони не користуються попитом ані в самих 
читачів, ані в письменників, хоча представники старшого покоління 
(Є. Дудар, С. Олійник та ін.) вживали цей жанровий модифікант. Однак 
бувають і складніші випадки зрощення в есеїстичний текст рис 
фейлетону. Так, твір С. Пиркало „Янукович приходить уночі” є складним 
жанровим солученням, адже проявляє риси авторської колонки 
(стратегічне розташування твору в пресі, незначний обсяг і стислість 
тексту), есе (вільна композиція думки, непередбачуваний кінець тексту, 
художня манера подачі материалу) і фейлетону (бурлескність образів 
української політичної еліти, злободенний характер твору тощо).  

Есеїстичний твір „Янукович приходить уночі” належить до 
політичної літератури. Для вільного висловлення думки авторка 
використовує художній прийом сну. С. Пиркало пише: „Сниться, що я 
прийшла не вечірку Партії регіонів їз нагоди підписання коаліції з 
„нашоукраїнцями”, яку вони освяткували окремо. А прийшла я, бо 
виявляється, в голодні студентські роки працювала на Януковича в 
Донецьку, піарила його футбольну команду” [12, с. 92]. Далі в 
саркастичній формі, вживаючи жаргон („на фіга”, „є що поклювати”, 
„шмотки” [12, с. 92]), авторка негативно інтерпретує події в українській 
політиці, що відбулися на початку серпня 2006 р. А це у свою чергу 
говорить про наближеність цього есеїстичного твору за типологічними 
жанровими рисами до фейлетону. 

У кінці твору С. Пиркало пише: „Випивши кави, я прочитала 
новини в Інтернеті. Януковича справді висунули на прем’єра.  
Я задумалася. І зробила два висновки. По-перше, треба менше дивитися 
на ніч „5-й канал”. А по-друге, треба піти купити собі нову блузку”  
[12, с. 92]. Висновок, який суто для себе робить есеїстка, вказує на 
фемінну природу авторки. 

Однак наведений нами твір є також журналістським есе  
(есе-колонкою). Фактично жанровим єднанням це можна назвати умовно. 
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У науковій літературі вже не одноразово згадувався „періодичний  
есей, який коротший за обсягом, але індивідуалістичніший, 
інтелектуальніший, що часом не цурається гумору і сатири, й охоплює 
ширший спектр тем” [13, с. 27]. Розмежовувати періодичну 
(журналістську) есеїстику можна передусім на блогову й колумністику 

Майстерними колумністами сьогодні є А. Бондар, К. Гнатенко, 
В. Жежера, В. Коротич, С. Пиркало, М. Рябчук та інші письменники й 
журналісти. Авторськими колонками, що містять у собі есеїстичні 
доробки митців-сучасників, насичені громадсько-політичні газети 
„Бульвар Гордона”, „День”, „Дзеркало тижня”, „Кореспондент”, 
„Українська правда” тощо 

Переходом від ораторської прози до мислительської є есе-
промова. Вона найбільше зорієнтована на те, щоб вплинути і спонукати 
реципієнта до дій. Це найбільш активна і сильна за впливом жанрова 
модифікація. „Промова, як публіцистичний жанр, прямо пов’язана з 
ораторським мистецтвом, адже, щоб обґрунтувати свою позицію, 
переконати слухачів у її правомірності, автору слід володіти мовними 
засобами, активно використовувати експресію, миттєво відгукуватися на 
реакцію аудиторії, оскільки він бачить і відчуває її настрій” [14, с. 373].  
У жанровому зрощенні есе-промова наявне сполучення вільної 
композиції есе зі складною архітектонікою промови, що 
„характеризуються взаємопроникненням та взаємопідсиленням”  
[15, с. 103], при цьому есеїстичні жанрові риси мають сприяти реалізації 
комунікативної стратегії промови. Прикладом тут можуть бути твори 
І. Драча, М. Жулинського, П. Загребельного, Д. Павличка.  

Переважна кількість промов Ю. Андруховича була зачитана перед 
широкою європейською аудиторією. Так, наприклад, твір „Whаt 
Language Are You From: Українські письменники поміж стосунками 
тимчасовості” спочатку був промовою, присвяченою українській мові та 
українському письменству, виголошеною перед студентською 
аудиторією в Кембріджському університеті 7 квітня 2002 року. 

Промова-есе Ю. Андруховича під назвою „Врятувати „прокляту” 
Україну” була виголошена у 2005 році на слуханнях в Європарламенті в 
Страсбурзі та мала за мету розкрити бачення основною масою українців 
Помаранчевої революції, що в уяві митця репрезентувалася як „боротьба 
за європейські й водночас питомі українські цінності: демократію, 
свободу, толерантність, верховенство права” [16]. Як бачимо, есе-
промови Ю. Андруховича порушують політичні питання і належать до 
політичної есеїстики. 

Однак перелік жанрових дифузійних форм не окреслюється лише 
наведеними випадками жанрового злиття. Є чимало індивідуальних 
нерозповсюджених прикладів, які вимагають подальшого дослідження. 

Отже, сучасне есе – синтетичний жанр, що визначається високою 
жанровою валентністю, широкою жанровою модифікацією. Через 
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відкритість до інших жанрових форм, надзвичайно широку тематику та 
проблематику. есе тяжіє до метажанрової природи. 
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Нестеренко Ю. В. Жанрова валентність есе кінця ХХ – 
початку ХХІ століття: типологічний аспект 

Статтю присвячено жанровій валентності есе. Авторка 
сконцентровує увагу на поєднаннях сучасного філософського типу епіки 
з іншими жанрами. Розглядаються жанрові константи есе. Порушується 
проблема метажанру в сучасному літературному дискурсі. 
Перелічуються типологічні варіанти модифікації письменницького есе 
межі ХХ – ХХІ століть. Увага дослідниці зупиняється на злитті 
есеїстичних жанрових констант з типологічними рисами біблійної 
літератури, літературної критики, документалістики, публіцистики та 
журналістики. Окреслена наукова проблема розглядається на прикладах 
творів митців-сучасників. 

Ключові слова: жанр, есе, дифузія, жанрова валентність. 
 
Нестеренко Ю. В. Жанровая валентность эссе конца ХХ – 

начала ХХІ века: типологический аспект 
Статья посвящена жанровой валентности эссе. Автор акцентирует 

внимание на сочетаниях современного философского типа эпики с 
другими жанрами. Рассматриваются жанровые константы эссе. 
Задевается проблема метажанра в современном литературном дискурсе. 
Перечисляются типологические варианты модификации писательского 
эссе рубежа ХХ – ХХІ веков. Внимание исследователя заостряется на 
слиянии эссеистических жанровых констант с типологическими чертами 
библейской литературы, литературной критики, документалистики, 
публицистики и журналистики. Очерченная научная проблема 
рассматривается на примерах произведений писателей-современников. 

Ключевые слова: жанр, эссе, диффузия, жанровая валентность. 
 
Nesterenko Yu. V. Genre valency of essay of the end ХХth – 

beginning of XXІ century: tipological aspect 
The article is devoted genre valency of essay. An author accents 

attention on combinations of modern philosophical type of epik with other 
genres. The genre constants of essay are examined. The problem of metagenre 
is touched in modern literary diskurse. The tipologicheskie variants of 
modification of writer essay of border are transferred ХХ – ХХІ of ages. 
Attention of researcher is sharpened on confluence of essay genre constants 
with the tipologicheskimi lines of biblical literature, literary criticism, 
dokumentalistiki, publicism and journalism. The outlined scientific problem is 
examined on the examples of works of writers-contemporaries. 

Key words: genre, essay, diffusion, genre valency. 
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УДК 821.161.2-1.09 „19” А. Бортняк 
 
Т. В. Пастух  

 
МЕДИТАТИВНА ПОЕЗІЯ АНАТОЛІЯ БОРТНЯКА 

 
Творча спадщина Анатолія Бортняка складається із тридцяти 

поетичних збірок. Перша („Мелодія”) з’явилася 1965 р. у київському 
видавництві „Радянський письменник”, остання („Вдих і видих”) вийшла 
з друку 2008 р. у вінницькому видавництві О. Власюка. Творчість, що 
протривала сорок три роки, виразно репрезентує тенденції, характерні 
для української поезії цього періоду, з одного боку. А з іншого – ця 
творчість являє процес постання індивідуального поетового Я, яке 
еволюціонує в часі, розширюючи та збагачуючи свої виражально-
мистецькі форми. 

Ранні тексти поета виявляють характерні для покоління 
шістдесятників мотиви людяності та подекуди рвійництва; шанобливе 
ставлення до роду, що акумулює духовний досвід кількох поколінь, та до 
людської праці, у якій людина утверджує себе на цій землі; віру в те, що 
поетичним словом можна якщо не розв’язати певні суспільні проблеми, 
то принаймні „засвітити”, актуалізувати їхнє існування; субтильним – й, 
варто сказати, досить вдалим в естетичному плані – представленням 
особистих візій дійсності, любовних мотивів тощо. У 1970-х рр. 
суспільна тематика в текстах Бортняка значною мірою втрачає на 
щирості репрезентації та осмислення, а в низці віршів поет дає зразки 
радянської політичної поезії. Однак, попри виразний крен у бік 
пропагандистського висловлювання, саме письмо поета стає більш 
зрілим. Рвійництво змінюється на зваженість, і це стосується не лишень 
осмислень таких чи таких явищ дійсності. Бортняк виразніше відчуває 
смислові нюанси слова, тонше чує звукову та ритмічну його природу, 
більш виважено будує композицію вірша. У цьому часі з’являються 
поезії, де автор вдало схоплює певну життєву ситуацію й представляє в 
усій повноті її явлення. Окремо постають тексти, де певний буттєвий 
епізод стає темою філософського осмислення. Означені тенденції у такій 
чи такій формі продовжуються і в 1980-х рр. У цьому ж часі Бортняк 
приходить до сатири й тут демонструє рідкісне вміння відчувати 
стилістику письма своїх колег по перу й давати приклади досить вдалих 
літературних пародій.  

Натомість у наступне десятиліття поет звертає свою увагу на 
суспільно-політичну проблематику, яка актуалізувалася у часи 
новоутвореної української державності. Виникнення цієї проблематики, 
за Бортняком, пов’язується із давніми „больовими точками” українського 
національного буття, а точніше – із питаннями збереження та плекання 
мови, культури, національної свідомості тощо. І в представленні 
згаданих питань поет не рідко вдається до публіцистичного стилю, 
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завдяки якому намагається хоч трохи вплинути на суспільно-політичну 
та культурну ситуацію. Суспільно-політичні негаразди, вважає він, 
вирішуються не через розв’язання блоку економічних питань, а завдяки 
подоланню малоросійського комплексу меншовартості та поширенні 
духовних цінностей українського народу. Таке поширення необхідно 
починати від початків – з мови, і тому не випадково, що в 1992 р. 
з’являється книжечка „Ну що б, здавалося слова…”, завданням якої є 
піднесення загальної культури висловлювання українською. У 
дев’яностих Бортняк звертається до греко-римської міфології та історії й 
через більш чи менш відомі образи та сюжети прагне побачити одвічні 
буттєві проблеми – ті, що виявляються в поетовому сьогоденні. Умовно 
кажучи, суспільно-політична злободенність одних текстів поєднується із 
філософським універсальним поглядом інших і творить належний баланс 
сьогоденного та одвічного в структурах збірок цього часу. Слід сказати, 
що у трактуванні сюжетів давньої історії поет часто знаходить 
несподіваний ракурс бачення та осмислення представленого явища.  

2000-і рр. стали роками життєвих та творчих підсумків, зробити 
які підштовхувала поява невиліковної хвороби. Отож 2003 р. виходить 
збірка вибраного „Важке щастя”, у якій Бортняк репрезентує свій майже 
сорокарічний поетичний шлях. У 2006 р. з’являється книжка „Янгол-
охоронець”, а ще через два роки виходить вже згадувана збірка „Вдих  
і видих”. На двох останніх збірках, скомпонованих вже після вибраного – 
із виразним передчуттям недалекої в часі смерті – ми й зупинимо свою 
увагу. 

У цих збірках можна побачити як продовження – із новими 
нюансуваннями – основних образно-естетичних тенденцій попередніх 
книжок, так і появу нових обертонів в авторському голосі. Поет 
демонструє тонке вчування у природу, вловлюючи її особливу 
настроєвість та резонуючи власною душею до тональності осіннього 
пейзажу: „Після осіннього дощу, / який нахлюпав безнадію, / здається, й 
сам зашелещу, – / так вас, дерева, розумію. // І, може, вперше на віку / 
при осокорі, при грабині / той сум, ту муку нелюдську / в своїй відчую 
серцевині” [1, с. 73]. 

В іншому вірші ліричний герой стверджує, що яблуні в саду 
мають свою особливу мову, і колись він, можливо, зможе її виявити у 
словесно-образній формі: „Перенесу на мову, нам знайому, / і дух заліза, 
і рожеву дріж… / Вони говорять майже по-людському, / хіба лише 
щиріше і добріш” [1, c. 69]. Вчування у природу, дослуховування до її 
мови є насущною, універсальною потребою поетового існування тут і 
тепер. Однак у контексті збірок ця потреба постає як своєрідне ліричне 
інтермецо, як закономірний відхід від розмірковувань на суспільно-
політичну та культурну проблематику. Ліричний герой Бортняка не 
„втікає у природу” надовго, адже він засадничо відчуває особисту 
відповідальність за стан речей у суспільній та культурній сферах 
українського життя. В одному з віршів свою перейнятість українською 
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проблематикою він виявляє таким чином: „Ліс, блакить, сивина споришу, 
/ дружній сміх чи античні Афіни / Все, про що я писав й напишу, – / це 
синоніми до України. // Все, що тільки в душі ожива, – / це вона, 
незабутня, нетлінна. / І не серце, і не голова, / а болить мене вся Україна” 
[1, c. 20]. Іншими словами, природа у поета – це одна з іпостасей, 
причому досить важлива, самої України; тієї територіально-духовної 
сутності, яка визначає душевні порухи поета, формує значення його 
образного письма, а її безвідрадне становище приносить ліричному 
героєві справжні болі-переживання.  

Загалом проблеми українського буття є відображенням духовно-
морального рівня нації: „Чому ми – немов при дорозі горох? / Духовно 
убогі тому що. / Протерто моральний озон до дірок. / Полюєм на ситну 
житуху, / забувши, що бідність – таки не порок / за винятком бідності 
духу” [1, c. 12]. Вийти з такого стану можна тільки завдяки активній 
творчій дії, яка закладає економічні основи подальшого розвитку й 
формулює виразні життєутверджувальні, вітальні настанови. Тому поет 
скеровує в протилежний бік відомий фольклорний мотив – а він виражає 
певну світоглядну налаштованість народу – „Розпрягайте, хлопці, коней” 
й закликає: „запрягайте, хлопці, коней! / Ще не з’їздились вони”  
[2, c. 81]. Іншим виявом браку життєстверджувального чину, 
розм’яклості духу є характерна ліричність народної душі. Тож Бортняк 
приходить до парадоксального висновку: „Як заспівалися ми на роздоллі! 
/ …Рідні пісні проспівали уже” [2, c. 50]. Пісня є глибоким виразником 
народної душі, однак коли народ тільки й робить, що співає „про долю, 
про зорі / в закут відклавши шаблі та серпи”, то в такому випадку надмір 
мелосності є свідченням занепаду цієї душі. Іншим виявом нездоровості 
народного духу є такі поширені серед українських поетів різноманітні 
риторичні запевнення у своїй любові до України; виявлення у 
поетичному слові емоцій, за якими нічого не стоїть (жодного діяльного 
чину). Тому в одному з віршів ліричний герой, звертаючись до такого 
поета, ставить риторичні питання: „Для чого укотре, втрачаючи тяму, / 
завів тріскотню без причин? / Хіба привселюдно: „Люблю свою маму!” / 
кричатиме люблячий син?” [1, c. 137]. У цьому контексті Бортняк 
пригадує вельми показову позицію Івана Франка, який виступав проти 
патріотизму як „праздничної одежини” й обстоював діяльну форму 
любові до батьківщини – як „важкий труд”. 

В останніх двох збірках суттєво зріс екзистенційно-філософський 
пласт, у якому розгортаються різноманітні авторські інтенції. Поет 
актуалізує ідею смерті, яка неминуче викликає проблему остаточних 
підсумків щодо прожитих років. Показово, що в поетовій візії „судитиме 
нас по закону / Україна Господнім судом”. Тобто оскільки життєвий 
простір ліричного героя формувала Україна, а українські буттєві реалії 
були визначальними у становленні його духовної проблематики, то саме 
її голос буде промовляти на останньому суді над ним. Поет осмислює 
своє життя й подекуди приходить до „самоїдства” за „брехню та фальш”, 
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до якої він свого часу вдавався. У „Притчі про Матвія” автор актуалізує 
образ апостола як того, хто „митництво змінивши на митарство, / узяв на 
душу праведну мораль”, й далі таким чином говорить про свій 
екзистенційний вибір: „Я не апостол, звісно. Й ним не буду. / Проте несу 
свій хрест, свою покуту – / за ті гріхи, за гемонський режим, / що 
підпирав я службою своєю, / що підливав солодкого єлею, / нехай з 
принуки, ідолам чужим” [2, c. 24].  

Своє буттєве кредо поет виявляє у вірші із характерною назвою  
„У пітьмі”: „Стемніло так, що вже не видно стежки. / Десь заблукала 
злякано в траві. / Хоч навколінці падай чи навлежки – / й чекай на 
катаклізми світові. / Крадуться тіні – всюдисущі таті. / Але ж було хоч 
трохи світла! / Та невже немає більше благодаті, / а тільки морок, вічна 
сумота? / А тільки йти наосліп, на удачу, / через корчі і хащі ворожди, / 
під завивання, під злобу звірячу… / Усе ж збери терпіння й пережди. / Чи 
перейди те марище навмисне, / те відчуття сліпого сироти – / у 
сподіванні: щось нарешті зблисне. // А краще – сам той вогник засвіти” 
[2, c. 20]. Бачимо характерну ситуацію потрапляння у темряву (із 
відповідною втратою орієнтирів подальшого руху) та появу виразної 
небезпеки, яка загрожує самому існуванню ліричного героя. Пасивна 
ситуація сподівання на те, що загроза сама промине, очікування на появу 
якихось вказівок на втрачену „стежку” – все це є не зовсім прийнятним 
для героя. Він виявляє волю до активної творчої дії, до особистого 
пошуку у віднайденні належного виходу із посталої буттєвої ситуації.  

Іншу екзистенційно-філософську проблематику Анатолій Бортняк 
підіймає у цьому вірші: „Крилата фраза – ще не запорука. / Вона бере 
довірливих в полон, / які, скажімо, тішаться, що „лука / не завжди 
напинає Аполлон”. / З безжальним богом і таке буває: / прицілившись не 
в око, то в брову, / в ту мить, як лука він не напинає, / напевне, відпускає 
тятиву” [1, c. 145]. Люди завжди намагаються заспокоїти себе у 
безвихідній ситуації, прагнуть витворити ілюзію, що ось тут не все так 
безнадійно і що існує якийсь шанс на порятунок. Насправді ж такого 
шансу немає, а відсутність якоїсь однієї знакової дії („Аполлон не 
напинає лука”) компенсується появою іншої – тієї, що наближує 
фатальний кінець („Аполлон відпускає тятиву”). Бачимо характерне для 
Анатолія Бортняка прагнення подивитися на якесь явище з несподіваної 
перспективи, вміння парадоксальним чином відчитати певну образно-
культурну форму. У вірші „Захотілося бути щасливим” поет виявляє 
людське прагнення досягти цього радісного стану („щоб спахнути 
сяйним переливом, щоби усміх бринів на виду”), однак „вишня, що 
всохла побіля, / повернула в реальність мене” [1, c. 149]. Інакше кажучи, 
поет виступає за певний баланс уявного та дійсного, людської свідомості 
та реальності. Лишень у такому балансі можливе відчуття справжнього 
щастя. 

Поетова медитативна лірика позначена досвідом прожитих років, 
у ній посилюється розуміння вічного та минущого, загадки людського 
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життя хоч і не знаходять свого розв’язання, проте сама постановка певної 
буттєвої проблематики стає більш виразною. У вірші „Далекозорість” 
поет пише: „Старість усе-таки впору / тил собі приберегла. / Геть 
розпливлися деталі, / всякі дрібниці бліді, / та, коли глянути далі, / бачиш 
гостріше тоді. / Видно далеко за хмари / чітко, а не спроквола” [2, c. 53]. 
Далекозорість тут є символом філософської візії дійсності, у якій людина 
фокусує свій погляд на великому і „не помічає” малого. Проте поет 
радить завжди розрізняти одне та інше, інакше існує високий ризик 
розміняти своє життя на дрібниці. Автор вірша „Про дрібниці” згадує 
притчу про лося у тайзі, який відбився від вовка рогами й копитами, 
однак був загризений машкарою. У своїх міркуваннях – всупереч 
поширеним уявленням – поет приходить до висновку, що і старість має 
свої радісні хвилини: „Пелени холодної навіє ще, / оповиє поле в 
сивину… / Та чим більше снігу, тим надійніше / зігріває він озимину. / 
Не тоді пишайсь, коли до старості / дочвалав з біблійним посошком, / а 
тоді, коли зелені парості / під твоїм прогріються сніжком” [1, c. 76]. 
Однак не старість як така спричинює до появи цих хвилин. Лишень 
діяльне життя, в якому людина себе в такий чи такий спосіб творчо 
реалізує, може викликати почуття гордості та щастя в старості.  

Міркування Анатолія Бортняка про сутність життя призводить до 
висновку, що збагнути його до кінця так і не вдалося. У вірші „Сенс 
життя” він гіпотетично припускає: „Може, там, де гріховні місця / 
поміняю на царину Божу, / я розкрию його до кінця… / Тільки вам 
передати не зможу” [1, c. 107]. Справді, поки життя ще триває, 
неможливо цілковито осягнути його зміст; коли ж воно добігло кінця, 
цей зміст вже не можна передати. Інакше кажучи, в одному випадку 
бракує відповідного досвіду, а в іншому – свідомості, яка б його 
узагальнила та передала людству.  

Проте тривалий життєвий досвід наштовхує поета на певні 
актуальні висновки: „Розсипається порохом старовина, / якщо нинішнім 
дітям – не опора вона. / Зостаються від велетнів жменьки землі, / коли 
їхні нащадки труські, мов кролі / У майбутнє сучасність гряде впорожні, / 
якщо нею прийдешні не живляться дні” [1, c. 150]. Людське життя постає 
тут як таке, що глибоко укорінене в духовній традиції своєї землі; 
призначенням самої людини є підтримування та продовження міцного й 
справжнього духовного зв’язку між минулим, сучасним та майбутнім. 
Тільки за умов такого зв’язку минуле стає справжньою опорою 
сучасності, а остання не породить порожнечу в майбутньому. В оцьому 
підсумку поета – мудрість прожитого життя, яка є актуальною в усіх 
часах. 

 
Список використаної літератури 

1. Бортняк А. Вдих і видих: Двострофи / Анатолій Бортняк. – 
Вінниця : О. Власюк, 2008. – 168 с. 2. Бортняк А. Янгол-охоронець: 
Поезії / Анатолій Бортняк. – Вінниця : Книга-Вега, 2006. – 96 с. 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 12 (247), Ч. ІІ, 2012                     

82 

Пастух Т. В. Медитативна поезія Анатолія Бортняка 
У статті досліджується медитативна лірика Анатолія Бортняка. 

Темою медитацій поета стає екзистенційно-філософська проблематика, 
що постає як перед окремою особистістю, так і перед українською 
нацією.  
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екзистенціалізм. 

 
Пастух Т. В. Медитативная поэзия Анатолия Бортняка 
В статье исследуется медитативная лирика Анатолия Бортняка. 

Темой медитаций поэта является екзистенциально-философская 
проблематика, которая возникает как перед отдельной личностью, так и 
перед украинской нацией.  

Ключевые слова: эстетика, медитативная лирика, притча, мотив, 
экзистенциализм. 

 
Pastukh T. V. The Meditative Poems by Anatolyj Bortnyak 
The meditative poems by Anatolyj Bortnyak are studied in the article. 

The theme of the poet’s meditations is existential and philosophical problems 
that arise before individual as well as before Ukrainian nation.   
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ІДЕЙНО-ХУДОЖНЯ ПАРАДИГМА ТВОРЧОСТІ М. СТЕЛЬМАХА 

У КОНТЕКСТІ ЕПОХИ:  
ДУХОВНО-ЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРОБЛЕМА ІСТОРИЗМУ 

 
З точки зору сьогоднішніх невизначеностей у виборі естетичних і 

моральних орієнтирів у художній, літературно-науковій, освітньо-
виховній сферах актуальною залишається передусім увага до творчої 
індивідуальності в культурному та суспільному житті, у вирішенні 
проблем, які в даний час набувають особливої значимості у протистоянні 
національно-духовній нівеляції людини, різним псевдоестетичним 
концепціям. Творча спадщина М. П. Стельмаха цінна для сучасника не 
тільки оригінальною самобутністю лірико-романтичної і лірико-
психологічної прози чи цікавою простотою, мудрою афористичністю 
народної драми, а й моральними факторами, тими соціально-етичними 
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витоками, що йдуть безпосередньо від національної душі, а не від 
ідеологічних постулатів. Романтичне спрямування творчості митця дало 
можливість значною мірою вирватися з тісних рамок єдино можливого 
„офіційного” методу. 

„Чисту правду душі” (М. Гоголь) у творчості М. Стельмаха, 
художню багатогранність його прози відзначало у різні часи багато 
дослідників. Серед них – праці М. Домницького, О. Бабишкіна, 
Ю. Бурляя, І. Семенчука, В. Марка, О. Килимника, Г. Штоня, О. Руденко-
Десняка, М. Ткачука, статті М. Рильського (1959), Л. Новиченка (1962), 
Є. Гуцала (1982), М. Іщук (2000), О. Борзенка (2002), М. Ткачука (2005) 
тощо.  

Виходячи з вищесказаного, можна констатувати актуальність 
даної розвідки. Творчість М. Стельмаха досліджена досить різнопланово, 
незважаючи на класовий підхід до оцінки явищ дійсності, яка 
відображена у творах. Проте своєрідність ідейно-художньої парадигми 
творчості М. Стельмаха визначається, на жаль, здебільшого під 
ідеологічним кутом зору. Загальнолюдські цінності, духовні та морально-
етичні аспекти у творчості М. Стельмаха є пріоритетними, а тому не 
можуть втратити своєї актуальності у сьогоденні. На наш погляд, 
посилення уваги до такого підходу внесе нові імпульси у розуміння 
природи творчості митця. 

Сьогодні кращі твори М. Стельмаха сприймаються передусім 
крізь призму осмислення боротьби Добра і Зла, мають пізнавальне 
значення, художньо вмотивовуючи усю складність соціальних і 
моральних колізій доби, несуть могутній естетичний заряд в 
усвідомленні Правди і Краси, і, попри нав’язані епохою ідейні концепти, 
не порушують історизму у висвітленні трагічної епохи. 

Творчу ж особистість автора, його ідейно-естетичну парадигму 
можна зрозуміти тільки через усвідомлення складності і трагізму епохи, 
у яку він жив. 

Відкидаючи зарозуміле в усі часи політиканство, котре звикло 
виступати при постійних змінах ідеологічних кліше нещадними суддями-
торгашами духовно-історичних цінностей, можемо з упевненістю 
констатувати: Михайло Стельмах є глибоко національним, народним 
письменником, який високохудожнім словом, можливо, як ніхто інший, 
відкривав духовний світ України, її мови, її людей, що дає по праву, за 
висловом відомого нашого сучасника, літературознавця Г. М. Штоня, 
назвати письменника „одним із найбільших речників українського 
народу” [6, c. 5]. 

Закономірно, що різні ідеологічні переосмислення до навпаки, 
міняння „плюсів” на „мінуси” вбивчі для істини, для співвіднесення 
правди історичної з правдою художньою. Не погрішити проти історизму, 
проти логіки життя у нелегких умовах політичних режимів, постійно 
здатних на чергові ідеологічні коливання, можна було лише вдаючись до 
традиційних міфологічних засобів: різкої поляризації добра і зла, істини і 
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брехні, честі і безчестя (при чому незалежно від того, під якими 
прапорами чи кольорами вони знаходяться), що властиво фольклорному 
епосу, романтикам, психологічному реалізмові.  

Тому-то у творчості письменника домінуючою є селянська тема, 
що визначає і селянську, народну правду, яка пов’язана із споконвічними 
мріями і прагненнями народу-трудівника. Тому-то носії правди у 
Стельмаха ідеалізовані певною мірою аж до обожнення, а негативні 
персонажі демонізовані, уособлюючи зле, сатанинське начало в людині: 
власне неофольклористичні і неоромантичні елементи мали місце і в 
ранній творчості письменника, зокрема у баладі „Мак цвіте”.  

Міфологічне мислення письменника є визначальним у його 
романістиці та й певною мірою і в драматургії. Скажімо, у першому 
великому епічному полотні романі „Велика рідня”, котрий у силу 
обставин найбільше попав під вплив соцреалізмівської естетики, 
професійний політичний найманець-убивця Денис Бараболя носить 
демонічний псевдонім – Апостол Смерті, а вічний гендляр, який 
пристосовується при будь-якій владі, – Магазаник порівнюється з 
чортом, не випадково „селом пішли поголоски, що Магазаник знається з 
нечистою силою” [5, c. 255].  

Безперечно, що у картині міфологічного світу М. Стельмаха 
наявні гоголівські традиції, та й певною мірою Ф. Достоєвського у 
містичному відчутті злого начала в людині. 

Цікаво, що у Стельмаха-прозаїка зустрічаються два негативні 
персонажі із прізвищем Безбородько – у романах „Правда і кривда” і 
„Чотири броди”. А у молдавсько-румунському фольклорі образ 
безбородого чоловіка асоціюється із підступним, злим началом у людині. 

У той же час світ правди і краси у письменника постає через 
номінації позитивних героїв, що носять народнопоетичні прізвища 
Безсмертний („Правда і кривда”), Туровець („Дума про тебе”), Горицвіт 
(„Кров людська – не водиця” й „Велика рідня”), дід Дунай („Хліб і сіль”), 
Мусульбас, Сагайдак („Чотири броди”, як генетична спорідненість з 
козацькою Україною тощо.  

Мабуть, не усвідомивши художнього мислення письменника як 
вимушену віддаленість у міфологічну сферу, апелюючи до реалізму як 
типовості і фактографічності, у свій час український літературний критик 
і поет-дисидент Іван Світличний досить критично висловився про 
відсутність у романах письменника (зокрема у „Правді і кривді”) 
життєвої достовірності у відтворенні соціальних, виробничих конфліктів 
у всіх побутових деталях, хоча загалом художня майстерність 
письменника, його громадянська мужність у висвітленні наболілого 
оцінюється позитивно: „…роман „Правда і кривда” вийшов дещо 
непослідовним, а деякі сторінки видаються навіть дещо ідилічними… 

… У „Правді і кривді” позитивні й негативні герої різко 
розмежовані й протиставлені одні одним, так що є лише „чисті” й 
„нечисті”, чорти й ангели, а між ними лише барикади. При чому 
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„нечисті” скрізь і всюди, прямо й відверто перед кожним вивертають 
своє чортяче нутро” [3, c. 416 – 435]. Та річ у тім, що у романах „Правда і 
кривда”, а згодом у „Чотирьох бродах” М. Стельмах найбільше проявляє 
себе як романтик, схильний до міфологічного світовідчуття, а не до 
типізації, як це властиво реалістам. Вихоплені з живої дійсності типи у 
прозі й драматургії письменника трансформуються в образи-символи, що 
уособлюють добро чи зло. Міфологічне начало тут не порушує історизму 
художнього мислення автора. Тому-то часто М. Стельмах зосереджує 
увагу на контрастах, на протиставленні світлих і темних сторін життя, 
людських душ загалом, поскільки романтики усіх часів, втікаючи од 
реальної дійсності з її деформаціями і невлаштованістю, намагались 
створити в уяві власний суспільний, вселенський ідеал, тяжіючи у мріях 
до соціальної і космічної гармонії…” [2, c. 308].  

У даному випадку це й була своєрідна, завуальована втеча від 
суворо регламентованої ідеократичної естетики: бажане тут не є 
адекватним лакуванню дійсності в соцреалізмі, поскільки ця дійсність 
постає жорстокою і суворою, з яскраво наявними аномаліями 
тоталітарної доби (про це свідчать сторінки роману, де зображено 
свавілля чиновників, бездушне ставлення колгоспних начальників – пияк 
і крадіїв – до селян, плюндрування святості материнства, поваги до 
жіночої праці, здоров’я, де власне відтворена без прикрас та 
недомовленостей каральна репресивна система з наклепами, доносами, 
поліцейською тупістю й зарозумілістю. Натомість і в „Правді і кривді”, а 
згодом і в „Думі про тебе” й особливо у трагічних „Чотирьох бродах” 
спостерігається еволюція у бік християнсько-етичного пізнання світу з 
осмисленням людської гріховності й земних пороків. 

Романтичне світобачення М. Стельмаха не є тотожним 
революційним романтикам, у котрих домінує ідея насильницького 
перетворення недосконалого світу, що цілком адекватне засадам 
соцреалізму.  

Власне ми й спостерігаємо у письменника неоромантичні 
тенденції, життєлюбний заряд яких іде від ідейно-естетичних  
засад попередників – як української, так і світової класики (Леся 
Українка, Г. Хоткевич, С. Черкасенко, М. Вороний, певною мірою 
М. Коцюбинський, О. Кобилянська, В. Сосюра, Ю. Яновський тощо –  
в Україні; Е.-Л. Войніч, Р. Стівенсон, Е. Ростан, А. Конан-Дойль, 
С. Виспянський – західноєвропейські автори; М. Горький, В. Короленко, 
Л. Андрєєв – Росія), котрі, не сприймаючи прози життя, творили світ 
екзотики і пригод з винятковим героєм, який, не протиставляючи себе 
середовищу, прагнув неможливе зробити дійсним.  

Тому-то творчість письменника в усій образній системі, з 
контрастністю красивого й потворного, з поєднанням ідеалізації і 
типізації сприймається не розумом, а серцем: пізнавальні аспекти в 
усвідомленні складності і суперечності епохи підпорядковані морально-
дидактичним. 
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Слід разом з тим зазначити, що у романтичному світобаченні 
М. Стельмаха відчувається скоріше християнський традиціоналізм, а не 
раціоналістичний етноцентризм, не матеріалістичне пізнання дійсності з 
революційними тенденціями її ґвалтовного перетворювання у стилі 
„Мета виправдовує засоби!”. 

На перше місце письменник ставить чуттєву сферу людини, її 
внутрішній світ, інтуїтивно-емоційне пізнання добра і зла, краси і 
потворності, істини та омани.  

У романах М. Стельмаха передусім зосереджується увага не 
тільки на діях персонажів, на їх моральному чи суспільному виборі,  
а й на їхніх думках, переживаннях, відчуттях, на метафізичній, 
ірраціональній сутності характерів, реальний світ постає у єдності з 
філософсько-аналітичними концепціями життя, радше з християнським 
осмисленням дійсності. 

Тому-то у більшості романів М. Стельмаха (а вони передусім 
осмислюють складності життя селянського середовища, що є 
національною складовою, носієм традиційно-християнських цінностей) 
спостерігається не стільки сприйняття ідей епохи, як усвідомлення логіки 
життя трудящою людиною, людиною, котрій немає діла ні до політичних 
течій, їх братовбивчих протистоянь – вона просто хоче вижити у 
жорстокому світі, часто з наївною вірою сприймаючи те, що може дати 
мир, спокій, омріяний добробут, котрий не можливий при відсутності 
землі як основи існування. 

При всій своїй житейській мудрості трудящий селянин завжди 
жив вірою, часто і наївною, про що свідчить розмаїта тематика 
фольклору, художньої літератури, сама історія. Часто тому-то і сприймав 
грішне за праведне, демонічне в образі світла. Тому й не дивно, що 
Марійка Бондар із роману М. Стельмаха „Кров людська – не водиця” 
(сама назва роману, почерпнута із народного мелосу, аж ніяк не свідчить 
про його революційність – скоріше навпаки протистоїть усталеним 
ідеократичним риторикам) ставить у церкві свічки за демона революції 
Леніна, поскільки з ним і пов’язує віру на краще життя.  

Від бандитської кулі гине трудівник-хлібороб і солдат Тимофій 
Горицвіт з наївною вірою у більшовицького вождя як месію, з яким 
пов’язував найкращі сподівання на майбутнє, поскільки нічого не бачив 
відрадного у минулому. З землею пов’язує своє служіння новій владі і 
революційний матрос Свирид Мірошниченко, що приймає на себе усі 
муки і страждання часу в ім’я покращення не тільки життя, а й самої 
людини. Про це і говорить названому синові, який потерпає від 
найжорстокішого удару сліпої помсти, його молочна мати: „Ти, синку, 
страждаєш за людей. Хтось за них повинен страждати, щоб вони 
кращими були” [4, c. 210].  

У М. Стельмаха цей матрос більшовик, що по суті є плоть  
від плоті самого народу, його хліборобського середовища, є  
певною мірою християнізований. Його дії і вчинки не мають нічого 
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спільного з ленінсько-троцькістським, чужорідним, антинародним і 
антинаціональним у своїй основі елементом типу Кульчицького – 
прихованого ненависника і селянства, і землі, котру насправді хоче 
підпорядкувати трестам, убивши споконвічну мрію хлібороба, котрий, за 
висловом Мірошниченка, може глянути на експерименти нововладців як 
на новітню „панщину”. 

Такі типи християнізованих комуністів зустрічатимуться у 
більшості творів М.Стельмаха: Устим Тримайвода, Марко Безсмертний, 
Григорій Задніпровський з „Правди і кривди”, Максим Туровець з „Думи 
про тебе”, Данило Бондаренко з „Чотирьох бродів” тощо. 

Найтрагічніші епізоди у М. Стельмаха говорять про далеко не 
матеріалістичну позицію автора. Селянське сприймання добра і зла  
чітко постає зі скорботного опису похорону невинно убієнних 
Мірошниченкових дітей Левка і Настечки: „Над селом розлітається мідна 
туга дзвону. Біля хат чоловіки скидають шапки, жінки підпирають 
долонями обличчя. І навіть вороги не радіють сьогодні: дитяча кров 
морщить і їхні душі.  

На подвір’ї і в хаті Мірошниченка повно людей. І приходять вони 
ще з далеких лісів та майданів, суворі й закурені, приходять у тяжких 
мужицьких свитках, в грубому негнучкому полотні, з селянською 
журбою в зіницях і з святим хлібом у руках. Потрісканими устами, на 
яких часами ворушиться молитва, а часами й матірщина, вони цілують 
свого Свирида, простого, справедливого чоловіка, кладуть на лави хліб, 
бо на столі лежить домовина. 

В одну труну поклали добрі люди братика й сестричку, – хай і на 
тому світі вони ходять разом по зелених лугах і дібровах, хай і там „вони 
шукають свою незнайдену весну” [4, c. 209]. 

Як бачимо, в автора роману сприйняття людських драм і трагедій 
через світоглядні засади його героїв не є партійним. Воно релігійне, 
народно-християнське у своїй основі. 

Якщо ж підійти до ідейно-естетичних парадигм Михайла 
Стельмаха при його розмежуванні добра і зла не за партійною, а за суто 
загальнолюдською, народною ознакою, то світоглядна позиція 
письменника у відтворенні трагізму епохи, світлого і темного 
залишається національно-християнською, релігійною. Історизм тут не 
порушується при всій тенденційності, поскільки сувора дійсність 
подається через сприйняття її народним загалом, простим селянством, 
людьми праці, котрі хочуть стабільності і миру як основи виживання у 
жорстокому світі. Почуття ці, ніколи не покидаючи простого хлібороба, 
особливо загострюються у часи воєн, соціальних потрясінь на переломі 
епох.  

Незважаючи на об’єктивну, навіяну часом соцреалізмівську 
тенденційність, людина як суб’єкт історії у Стельмаха залишається 
носієм традиційно-народних духовних цінностей, вихоплені з живої 
дійсності характери і ситуації набувають у романах і тематично й 
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сюжетно споріднених з ними п’єсах метафоричних узагальнень, не 
прив’язаної до конкретного часопростору міфічності.  

Власне селянська проза М. Стельмаха з його скоріше 
«селянським», а не соціалістичним реалізмом своєю багатопроблемністю 
утверджувала домінуючу ідею у творчості письменника: „…селянин – 
головний носій моральності й опора національного життя”, про що 
зазначав при огляді чужої для марксистсько-ленінської естетики 
„мужичої” прози [1, c. 416]. 

Промовистість художніх деталей в описах М. Стельмаха 
особлива: вона несе і психологічну наснаженість, у ній промовляє до нас 
і конкретна епоха, і її люди, соціальні та національні типи-індивіди  
ліро-епічної, романтичної стихії, органічно поєднаної із селянським 
реалізмом мужичої прози, ріднить автора не тільки з названими вже 
М. Коцюбинським, О. Кобилянською, В. Стефаником, але й з таким 
майстром малих жанрів, як С. Васильченко, що є одним із кращих 
прозових поетів в українській літературі. 

І найбільша спорідненість тут полягає у залюбленості в людину і 
світ, з їхніми болями і стражданнями, тяжкими випробуваннями, які 
вселяють надії і сподівання. Звідси і народнопоетична основа творчості, 
яка визначає образну систему письменника, його ідейно-художню 
парадигму.  
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Сивак Л. М. Ідейно-художня парадигма творчості 
М. Стельмаха у контексті епохи: духовно-етичні засади та проблема 
історизму 

У статті визначаються морально-етичні аспекти ідейно-художньої 
парадигми Михайла Стельмаха у контексті трагізму епохи 
соцреалізмівської естетики, аналізується міфопоетичний світ 
письменника та неоромантичні тенденції у його творчості. 
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Сивак Л. М. Идейно-художественная парадигма творчества 
М. Стельмаха в контексте эпохи: духовно-этические аспекты и 
проблема историзма 

В статье определяются морально-этические аспекты идейно-
художественной парадигмы Михаила Стельмаха в контексте трагизма 
эпохи соцреализмовской эстетики, анализируется мифопоэтической мир 
писателя и неоромантические тенденции в его творчестве. 
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in the context of epoch: inner-ethical principles and the problem of 
historicism 

The article is focused on moral-ethical issues of ideological and artistic 
paradigm of Mychaylo Stelmakh in the tragedy’s context in the epoch of 
socrealismic’s aesthetics, and mythopoetical world of the writer and neo-
romantic tendencies in his works is analysed. 
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ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ П’ЄСИ Є. ПЛУЖНИКА  

„ПРОФЕСОР СУХОРАБ” 
 
В українському літературознавстві досі не сформовано повного і 

всебічного уявлення про літературний процес 1920 – 1930-х рр., 
особливо про драматургію. Звертаючись до театрального життя цього 
періоду, дослідники серед авторів найчастіше виділяють М. Куліша, 
І. Кочергу, І. Дніпровського, Я. Мамонтова, однак практично оминають 
драматургічний доробок Є. Плужника. Почасти це зумовлює наш інтерес 
до його творчої спадщини. Серед праць про Є. Плужника переважають 
ті, у яких аналізується поезія автора та роман „Недуга” [1]. Проте студій, 
присвячених драмі „Професор Сухораб”, на сьогодні обмежена  
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кількість [2]. Усе це головним чином і визначає актуальність та новизну 
пропонованого дослідження. 

Драма Є. Плужника „Професор Сухораб” була написана  
1929 року. У творах цього часу спостерігаємо активне звернення до подій 
революції та громадянської війни. У драматургії ж митця відсутнє 
безпосереднє відтворення подій, пов’язаних чи спричинених Жовтневим 
переворотом, громадянською війною, можливо, тому, що сам він 
безпосередньої участі в революційних подіях не брав.  

Суперечність між двома поколіннями сім’ї Сухорабів, які  
по-різному ставляться до сьогодення, є наочним конфліктом у драмі 
Є. Плужника. Професор не приймає нову реальність, діти ж, навпаки, 
живуть за її законами. Те, що репрезентанти таких полярних точок зору є 
членами однієї родини, ускладнює конфлікт. На нашу думку, цей 
конфлікт можна визначити як морально-етичний, що ґрунтується на 
несумісності цінностей двох поколінь. Протистояння цінностей, до 
зображення якого звертається Є. Плужник, є наслідком соціальних 
зрушень початку ХХ століття. 

Експозиція у творі пряма й мінімальна за обсягом. Вона включає 
ремарку, що окреслює місце та час подій, а також першу яву, де показана 
ситуація в будинку Сухорабів як достатньо спокійна, звична. Проте 
наступна ява засвідчує, що суперечність у сім’ї Сухорабів уже існує: це 
відображено насамперед у діалогах. Власне, про передумови конфлікту 
(колізію) ми дізнаємося з розмов дійових осіб. Зав’язка в драмі є дещо 
затриманою (займає одну дію), розтягнутою, через те що в ній поступово 
подано сцени приїзду всіх дітей Сухораба. Із появою кожного з них 
конфлікт поглиблюється, посилюючи психологічну напругу у творі. Усі 
діти йдуть шляхом, що суперечить поглядам батька: вони обирають 
матеріальні цінності, ставлячи їх вище за вічні, духовні. Прикметним є й 
те, що Є. Плужник не подає жодних відомостей про виховання дітей, про 
вплив на формування їхнього характеру з боку матері чи батька (останній 
наголошує на власній моральності та аморальності своїх нащадків). 

Протягом розвитку драматургічної дії власне подій практично 
немає, натомість у тексті домінують словесні партії. Така особливість 
розгортання конфлікту властива „новій драмі”, у якій майже зникає дія, а 
сам твір зводиться до обговорення проблеми, до виявлення позицій 
героїв [3, с. 138]. Більшість із персонажів до кінця твору своїх поглядів 
не змінюють, залишаючись статичними виразниками певних переконань. 
Виняток становить лише професор Сухораб. 

Кульмінацією твору є весілля Алли та Голоп’ятого, оскільки саме 
ця подія виявилася поштовхом для остаточного розриву Івана 
Олександровича з дітьми. Текстуально вона обіймає практично всю 
четверту дію, саме тут з’являються „зайві” персонажі. Включення цих 
дійових осіб певним чином знижує напругу, що, на нашу думку, є 
свідченням композиційної невиправданості їхньої присутності у творі. 
Центральним моментом виступає діалог Івана Олександровича та Бориса 
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(ява ХХІІ [4, с. 230 – 231], у якому син говорить батькові про те, що в 
сучасному світі вони обидва є непотрібними, зайвими людьми. Сухораб 
намагається переконати сина в тому, що така філософія байдужості є 
помилковою, проте Борис просто засинає. Цей момент є ніби 
переломним у свідомості Івана Олександровича, стаючи поштовхом до 
його остаточного розриву з сім’єю, оскільки він упевнюється, що діти 
ніколи не приймуть його поглядів на життя, що вони стали чужими, 
частиною нової реальності, у якій для самого професора місця вже немає. 

Розв’язка у творі налічує кілька реплік та ремарок: весілля вже 
відбулося, немає тільки Івана Олександровича; усі починають гукати 
Сухораба, проте він не виходить із кабінету. Тоді Клим вирішує 
виламати двері. У цей момент професор уже стоїть нерухомо проти 
дверей, готовий піти. Після спроби Клима двері розчиняються, й на 
порозі постає Іван Олександрович, який уже остаточно вирішив, що 
залишатися більше немає сенсу. Таким чином, Сухораб певною мірою 
пристає до думки сина про власну зайвість, про неможливість 
протистояти дійсності, проте, на відміну від Бориса, погоджуватися з 
вимогами сучасного світу не бажає і єдиний вихід вбачає у втечі.  

Цей конфлікт зовнішнього характеру розгортається між 
конкретними дійовими особами, його носіями є, з одного боку – 
професор Сухораб, а з другого – його діти (Василь, Борис, Володимир та 
Алла). Проте описаний наочний конфлікт, на нашу думку, є лише 
оболонкою для прихованого конфлікту, який є значно вагомішим у творі. 
Він полягає у своєрідній спробі головного персонажа, Івана 
Олександровича Сухораба, поборотися з часом. Формально він 
виражається якраз у зіткненні батьків і дітей, де діти – утілення того 
часу, якому протистоїть професор. 

За великим рахунком – це протистояння різних поглядів на 
людину. Сучасна епоха стає епохою раціоналістів і прагматиків, а тому 
Сухораб у ній почувається практично непотрібним. Суперечність із 
часом, яку гостро переживає Сухораб, розв’язаною бути не може, 
оскільки час – категорія вічного і людина не здатна протистояти йому. 
Такий конфлікт є швидше субстанційним, а отже, у драматичному творі 
він має втілитися в певному протистоянні, яке може мати розв’язку на 
сцені. Також у творі наявні деякі периферійні конфлікти між дітьми, що 
відображаються в поодиноких репліках персонажів. Звідси можна 
говорити про ще одну рису „нової драми”, наявну в творі Є. Плужника – 
певну фрагментарність, мозаїчність.  

Важливе місце в поетиці драматургічних творів посідає ремарка – 
авторські пояснення у драматичному творі стосовно умов і часу дії, 
зовнішнього вигляду та поведінки дійових осіб тощо. У драмі 
Є. Плужника „Професор Сухораб” домінують стислі, нерозгорнуті 
ремарки, що виконують переважно суто інформативну функцію. 
Водночас у творі можна виділити практично всі види ремарок [5]. 
Загалом рід занять – це основна характеристика, яку Є. Плужник подає в 
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списку дійових осіб. За своїми художніми особливостями ремарки в п’єсі 
Є. Плужника „Професор Сухораб” ближчі до класичної драми, ніж до 
нової, вони виконують функції повідомлення про час та місце дії, 
фіксування рухів персонажів на сцені, інформування про емоційний стан 
дійових осіб, позначення пауз і мовчання, використання звукових 
ефектів. Активне застосування пауз, звукових ефектів, а також наявність 
підтексту дає змогу говорити про твір Є. Плужника як про п’єсу з 
елементами поетики „нової драми”. 

Художній час у творі є ущільненим та дискретним: усі події твору 
відбуваються протягом доби. Відповідно до специфіки конфлікту 
художній час явно структурується за принципом – минуле та теперішнє, 
точкою переходу між якими є революція. Тому, за класифікацією 
Д. Лихачова, час у п’єсі є „відкритий”, оскільки він пов’язаний із добою, 
на тлі якої відбуваються події.  

Опозиція „минуле/сучасне” є визначальним композиційним 
чинником твору. Відповідно до цієї опозиції групуються персонажі 
драми – „дореволюційна” та „постреволюційна” групи. Час у п’єсі 
сприймається всіма дійовими особами емоційно та неоднаково: 
представники „дореволюційного” табору ідеалізують минуле, до 
сучасного ставляться по-різному: від абсолютного неприйняття (Іван) до 
захоплення (професор Сухораб). Молодь не визнає зв’язків із минулим, 
уважаючи себе приналежною тільки до сьогодення. Сучасне оцінюється 
молодшим поколінням неоднозначно: дехто ідеалізує його, інші 
вважають себе „жертвою часу” (Володимир Сухораб: ), проте всі 
сходяться на тому, що це є передусім час боротьби за отримання 
матеріальних благ, підвищення соціального статусу тощо. Час виступає в 
драмі ключовим елементом, визначає важливу складову основного 
конфлікту між епохою і професором Сухорабом. 

Між другою та третьою дією практично немає часової відстані, 
тому художній час у драмі визначаємо як дискретний. Загалом можна 
говорити про використання автором у п’єсі класицистичного принципу 
„трьох єдностей” з метою наближення подій до реальності, що, своєю 
чергою, сприяє включенню глядача в дію. Також причиною ущільненості 
часу є прагнення письменника акцентувати лише на важливих для 
розвитку конфлікту моментах.  

Художній простір, як і художній час, виступає в драмі „Професор 
Сухораб” характеротворчим засобом: місцезнаходження персонажа 
визначає його приналежність до „пореволюційного” або 
„дореволюційного” покоління. Художній простір твору умовно 
розкладається на дві тріади: „садок – веранда – дім” (перша та друга дія) 
та „кабінет – вітальня – бібліотека” (третя та четверта дія). У кожній із 
цих частин виділяється чітка опозиція, яка співвідноситься із часовими 
„дореволюційним” та „пореволюційним” групами, у першій частині – це 
„дім – садок” (дім – простір старшого покоління, а сад – молодшого), у 
другій – „кабінет – вітальня” (кабінет відповідає дому в першій частині, а 
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вітальня – саду). Між цими локусами є те, що їх поєднує. У першій 
частині це окремий простір – веранда, яка нічим не відмежована від саду 
та дому, і майданчик коло неї, де зустрічаються представники різних 
поколінь. У другій дії такого простору вже немає, автор використовує 
прийом симультанності й розмежовує сцену на два просторові виміри – 
кабінет та вітальня, між якими – стіна, що наочно засвідчує загострення 
суперечностей між учасниками конфлікту. Також важливими образами-
символами є образи дверей, стіни та порогу. Стіна у творі є символом 
розділення, перешкоди між двома поколіннями. Крім того, звернення до 
цього символу підкреслює авторську ідею переоцінки цінностей у „нові 
часи”, тому стіна в домі Сухорабів повністю позбавлена іншої своєї 
функції – захисту. Останнім перетинає цей кордон професор Сухораб, 
упевнившись в абсурдності боротьби з часом, у якій він не здатен 
перемогти. 

Отже, драма „Професор Сухораб” не є типовою для літератури 
1920 – 1930-х рр., оскільки в ній не зображуються події революції, 
громадянської війни, натомість її центральним конфліктом є 
протистояння двох поколінь в родині, спричинене змінами в суспільстві 
початку ХХ століття. Твір має риси, притаманні поетиці „нової драми” – 
перевага діалогів над власне подіями, введення підтексту, активне 
вживання фігури умовчання, звукових ефектів. Художній час є 
ущільненим, дискретним, „відкритим”. Характерним є також 
використання символічних знаків на позначення часу та простору, що 
також є властивим саме для „нової драми”. 
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Суховєєнко К. І. Художні особливості п’єси Є. Плужника 
„Професор Сухораб” 

У статті розглянуто поетикальні особливості драми Є. Плужника 
„Професор Сухораб”. Проаналізовано основний конфлікт твору, 
акцентовано увагу на таких елементах поетики драматичного твору, як 
ремарка, художній час та простір. Зроблено висновок, що п’єса 
„Професор Сухораб” має риси, притаманні „новій драмі”. 

Ключові слова: конфлікт, ремарка, художній час, художній 
простір, „нова драма”.  

 
Суховеенко Е. И. Художественные особенности пьесы 

Е. Плужника „Профессор Сухораб” 
В статье рассмотрены поэтикальные особенности драмы 

Е. Плужника „Профессор Сухораб”. Проанализирован основной 
конфликт произведения. Акцентировано внимание на таких элементах 
поэтики драматического произведения, как ремарка, художественное 
время и пространство. Сделан вывод, что пьеса „Профессор Сухораб” 
имеет черты, присущие „новой драме”. 

Ключевые слова: конфликт, ремарка, художественное время, 
художественное пространство, „новая драма”. 

 
Sukhovieienko K. I. Artistic features of the play „Professor 

Sukhorab” by E. Pluzhnyk 
The article deals with the poetic peculiarities of the drama „Professor 

Sukhorab” by E. Pluzhnyk. The basic conflict of the work is analyzed, such 
elements of the drama work poetics as a remark, artistic time and space are 
emphasized. It is concluded that the play „Professor Sukhorab” has features of 
the „new drama”. 

Key words: conflict, remark, artistic time, artistic space, „a new 
drama”. 
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„ПРОВОКАЦІЯ ІНШОСТІ” НЕДИ НЕЖДАНОЇ:  

ЖАНРОВЕ, ТЕМАТИЧНЕ ТА СТИЛЬОВЕ РОЗМАЇТТЯ ТВОРІВ 
 
Дискусії щодо існування сучасної української драматургії, які 

мали місце у вітчизняному літературознавстві ще 10 років тому, вже 
давно не є актуальними. Сьогодні літературні критики та пересічні читачі 
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відкрили для себе серію оновленої сучасної української драматургії, що 
презентувала цілий спектр різних стилів і засвідчила розмаїття пошуків 
сучасної української драми. Це видання „Страйк ілюзій: Антологія 
сучасної української драматургії”(2004), альманахи „Сучасна українська 
драматургія” (2003), антології сучасної драми „У чеканні театру” (1998) 
та „У пошуках театру” (2003), „Потойбіч паузи”, антологія призерів 
конкурсу „Коронація слова”, чотиритомник „Української драматургії”. 
Разом із тим, світ побачили чимало авторських збірок – Я. Верещака,  
О. Танюк, Л. Чупіс, О. Клименко, В. Герасимчука, З. Сагалова, 
В. Фольварочного, О. Ірванця, А. Крима, Неди Нежданої, а також 
молодих авторів – А. Вишневського, П. Ар’є. Крім того, сучасних 
авторів-драматургів не просто читають, а й пишуть про них наукові 
роботи: монографії на основі докторських робіт з української драми  
О. Бондаревої, Т. Вірченко, Л. Онишкевич-Залеської, М. Шаповал, а 
також кандидатські роботи, яких дедалі більшає. І, як зазначає Неда 
Неждана, „виявляється, що ця драматургія надзвичайно різноманітна й 
багатогранна – і жанрово, і тематично, і стильово” [1]. 

Саме Неда Неждана відіграла дуже вагому роль у реалізації всіх 
цих проектів. Ця жінка домоглася офіційного запровадження в Україні 
фаху драматурга, змін в Агентстві авторських прав. Завдяки її невтомній 
праці та безмежній відданості в Україні побільшало видань п’єс, 
зявилися конкурси та номінації – Коронація слова, Гранослов, відкрилась 
спеціалізація сценаристів. Не дивно, що постать жінки, яка пройшла 
непростий творчій шлях від поезії до драматургії, не може не зацікавити 
небайдужих до розвитку сучасної української літератури людей. Це й 
обумовило актуальність даної статті. 

Метою цієї роботи є висвітлення творчості жінки-драматурга 
Неди Нежданої у контексті розвитку сучасної української драматургії на 
прикладі збірки її вибраних п’єс „Провокація іншості”, а отже, завданням 
даного дослідження є аналіз представлених у збірці творів, їхнього 
жанрового, тематичного та стильового розмаїття. 

Неда Неждана (Надія Леонідівна Мірошниченко) — українська 
поетеса, драматург, культуролог, арт-критик, перекладач, журналіст, а 
крім того, голова Конфедерації драматургів України, заступник голови 
об’єднання драматургів у Спілці письменників, член ради Дому Європи і 
Сходу в Парижі.  

Збірка вибраних п’єс Неди Нежданої „Провокація іншості”, що 
побачила світ у 2008 році, знайомить читача із незвичайним поглядом 
авторки на драматургічний текст, в якому вона ніби грає в різні епохи, 
стилі, жанри, адже „… у її драматургічному світі співіснують історія і 
сучасність, трагедія і комедія, фентезі і жорстокий реалізм” [2].  

Книга складається з передмови та шести п’єс: драматичної 
імпровізації „І все-таки я тебе зраджу”, чорної комедії для театру 
національної трагедії „Той, що відчиняє двері”, майже еротичної трагедії 
„Химерна Мессаліна”, моноп’єси на дві дії зі стереоефектом „Мільйон 
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парашутиків”, трагіфарсу на 13 сходинок, одну паузу і одне падіння 
„Самогубство самоти” та небезпечної гри на дві дії „Коли повертається 
дощ”. 

Збірку відкриває передмова під назвою „Автопровокація”. Неда 
Неждана зізнається, що писати автобіографії – це не традиційно та не 
характерно для неї, адже їй постійно хочеться змінюватися, бути іншою. 
Тож ця автобіографія – це спроба себе „спровокувати” на іншість  
[2, с. 4]. Це, напевно, найповніша біографія авторки, її власний погляд у 
своє минуле із висновками та перспективами.  

П’єса „І все-таки я тебе зраджу”, що відкриває збірку, 
охарактеризована Недою Нежданою як драматична імпровізація. Це 
постмодерна імпровізація авторки на тему особистого життя Лесі 
Українки, яка руйнує стереотип пам’ятника і створює новий образ – 
живої, земної, лукавої жінки. Словами Драматурга у п’єсі авторка 
зауважує, що „… сьогоднішній сюжет – про любов і зраду, про болюче 
щастя найсамотнішої людини – генія” [2, с. 13], це п’єса „… про солодку 
принаду талановитої і безталанної жінки” [2, с. 13]. „І все-таки я тебе 
зраджу” – це не просто інтерпретація класики, це саме той варіант 
історично-біографічної драми із радикальною інтерпретацією 
центральних постатей, яка, на думку Неди Нежданої, потужно 
проявилася в сучасній українській драматургії [3]. 

Чорна комедія для театру національної трагедії „Той, що відчиняє 
двері” – це п’єса для тих читачів і глядачів, які віддають перевагу сенсу, 
а не формі. Авторка має на меті шокувати споживача своєї творчості. 
Саме тому вона обирає місцем дії морг, напівпідвальне приміщення.  

Тут все буденно: мерці, трупний сморід, білі кушетки. Одна з 
героїнь твору – Віра – пересічна жіночка, тридцятидворічна працівниця 
моргу. Віра – звичайна жінка, із власними побутовими проблемами, 
мріями і пристрастями. Вона читає жіночі журнали, марить великими 
грудьми і гарними шмотками. Можливо її життя рухалося б у 
стандартному ритмі, якби не зустріч із мерцем на ймення Віка. За іронією 
долі, Віка, на жаль, чи на радість, виявилася не мерцем.  

Ці жінки, замкнені в моргу і тероризовані дзвінками невідомих, 
трактують ситуацію надто кардинально – від потойбіччя до ядерної 
війни, від путчу до нападу бандитів, пристосовуючись до всього легко і з 
гумором. Та найстрашнішою стає свобода. 

Вся п’єса – алегорія на сьогоденне життя: „Ти можеш іти, а 
можеш залишатися. Ти можеш бути живою, а можеш – мертвою. Ти сама 
вибираєш” [2, с. 55] – проголошує героїня Неди Нежданої Віка одну із 
усіх відомих істин життя. Героїні Неди Нежданої віддзеркалюють 
частину нашого суспільства: простого, тривіально-сірого, яке боїться 
розкритися, боїться критики. Авторка майстерно вибудовує діалоги між 
героїнями. Навіть імена Віра та Віка є дещо співзвучними. Дії героїнь 
абсурдні, як і сама ситуація, в яку вони потрапили. П’єса наскрізь 
пронизана невиліковним трагічним комізмом чи комічним трагізмом [4].  
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„Химерна Мессаліна” – майже еротична трагедія на дві дії – ще 
один варіант історично-біографічної драми із радикальною 
інтерпретацією центральних постатей, в якому на тлі імператорського 
Риму з його інтригами, переворотами, фатальними пристрастями і 
вбивствами проходить історія Мессаліни Валерії – однієї з 
найзагадковіших жінок в історії, яка стала імператрицею у 16 і була 
страчена у 23 за нечувану навіть для Риму розпусту. 

Мессаліна у п’єсі – не легковажна німфоманка, а складна трагічна 
героїня. Напружена інтрига і несподівана мотивація вчинків, прагнення 
влади і кохання парадоксально переплітаються і руйнують долі героїв 
п’єси, кожен з яких – сильна особистість. Це стилізована гра в 
античність. Авторка неодноразово наголошувала, що сучасна п’єса не 
може конкурувати з класикою, саме тому вона повинна бути сучасною, 
актуальною, складною. Вишукуючи або вигадуючи підтексти, Неда 
Неждана дарує „інше” життя історичним постатям, подіям, вчинкам. Це 
так званий „… варіант історично-біографічної драми із радикальною 
інтерпретацією центральних постатей” [3], адже Неда упевнена, що „не 
захоплюється сучасна українська драма реалістичністю. Вона більш 
містична, фентезійна, іноді пост-абсурдна. Одне слово, різна” [3].  

Потужним доказом так званої „іншості” сучасної української 
драматургії стала моноп’єса зі стерео-ефектом „Мільйон парашутиків”, 
яка включена до каталогу кращих п’єс Європи 2006 року.  

Ця п’єса дійсно незвичайна перш за все тим, що це моноп’єса – 
одна героїня, один день із життя, одна квартира на здійснення всіх мрій.  
І насправді на сцені лише одна героїня – Жінка, яка дещо іронічно 
ставиться до всього, що з відбувається з нею та навколо неї. Але згодом 
іронія та фарс, так звана роль, яку погоджується зіграти Жінка, аби 
отримати значну суму у спадок від міфічної бабусі зі Сполучених 
Штатів, перетворюється на трагічне розуміння плинності життя, про що 
Жінка дізнається із щоденника – хроніки одного дня, останнього дня 
життя молодої дівчини. Ця героїня уявна, та, що написала цей щоденник: 
щоденник про неї і про все, що складало її: про близьких і коханих 
людей, про мрії, про те, з чого складається жінка, про кохання, 
ненароджену дитину, та мільйон парашутиків, що здійснюють мрії. 

П’єса Неди Нежданої „Самогубство самоти” – це трагіфарс на  
13 сходинок, одну паузу і одне падіння. З першого погляду це дуже 
проста і сумна історія про двох людей, жінку та чоловіка, безмежно 
самотніх та нереалізованих ні в особистому, ні у професійному житті. 
Такі собі типові та дуже актуальні герої нашого часу, які навіть не мають 
імен, а звуться просто Він і Вона.  

З іншого боку, ця п’єса з самого початку здається дивною, адже 
першими в ній з’являються двоє котів, які чекають свого третього, а в 
очікуванні розважаються тим, що спостерігають за людьми та 
коментують дійство. Типовість героїв п’єси руйнується дивними 
подіями, що стаються з ними: вони знайомляться у нетиповому та 
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дивному місці – на даху багатоповерхівки, та ще й уночі. Вона хоче 
зістрибнути з даху, втомившись від жалюгідності свого існування, Він – 
ніби-то зупинити її.  

Дійство розгортається наче у детективному романі, адже 
виявляється, що крім чоловіка та жінки на цьому даху присутній ще й 
третій – чи живий, чи труп, чи манекен? Все відбувається швидко і 
непередбачувано: порятунок, напад, розслідування вбивства, сповідь, 
кохання, приліт НЛО, наукове відкриття… І разом з цим калейдоскопом 
подій змінюється жанр п’єси: трагедія, фарс, детектив, мелодрама, 
фентезі, а у фіналі виявляється, що все це – реал-шоу, гра.  

Авторка навмисно залишає фінал відкритим: кожен із жанрів, за 
якими відбувалося дійство у п’єсі, може мати свій власний фінал, і кожен 
має вирішити для себе, чи відбудеться самогубство насправді. Неда 
Неждана переконана, що „… хороша п’єса – та, де можна пройти багато 
різних шляхів – тоді й більше людей нею зацікавлюється” [3]. 

Ще одна п’єса Неди Нежданої „Коли повертається дощ”, а 
точніше небезпечна гра на дві дії, одержала першу премію в галузі 
драматургії на Бієнале актуальних мистецтв у Києві (2004), стала 
лауреатом літературного конкурсу „Коронація слова” (2006), була 
поставлена в театрі Ательє 16 (2006), а також представляла сучасну 
українську драматургію на І Міжнародному відкритому фестивалі 
сучасної драматургії „Реабілітація теперішнього” у Єревані.  

У дивне провінційне містечко Н., де нічого не відбувається, ніхто 
не вмирає і не народжується, і де немає дощу, а люди грають у дивні 
азартні ігри, приїжджає чужинка. Саме вона, доклавши у бездушну гру 
власний біль, ніби оживляє цей світ. У п’єсі йдеться про сучасність, де 
стало так багато віртуальності і гри, що вони здаються важливішими, 
тоді як реальне життя – нецікавим і вторинним. І водночас про те, що 
неможливо змінити ні себе, ні світ, якщо при цьому нічого не вбивати і 
нічого не народжувати, а в Україні (і не тільки) забагато застиглого.  
У тексті є своєрідний магічний ритуал із срібними парасольками і 
отрутою – як повернути в життя натхнення, а віртуальність наповнити 
живими почуттями. П’єса побудована за принципами гри, а стосунки між 
героями цілеспрямовано парадоксальні, а не реалістичні.  

Збірка „Провокація іншості” – це справжній творчій експеримент 
Неди Нежданої. П’єси, зібрані у цій збірці, кардинально різні: авторка 
намагається „розшарувати” свої тексти: сюжетні лінії п’єс рухаються 
начебто й природно, самостійно, персонажі й події здаються реальними, 
буденними, але це тільки верхній, найпомітніший та найзрозуміліший 
рівень прочитання, що приховує справжню авторську позицію, 
намагання викласти проблематику своїх творів та характери з різних 
точок зору.  

Для Неди Нежданої такі творчі експерименти мають досить 
конкретну мету: її вабить свобода пошуку, можливість експериментувати 
із жанрами, стилями, темами, адже, як зазначає сама авторка: „… для 
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мене драматург – це той, хто зумів написати тексти, які провокують 
інших людей грати в його ігри, втілювати їх на сцені, які резонують зі 
своїм часом, змушують плакати, сміятися, думати, змінюватись” [3].  

Авторка закохана у драматургію, адже „драматургія – це вільна 
невідома гра” [5]. Для Неди Нежданої „п’єса – ніби човен, який припливе 
до незнаного наперед берега” [5]. Вона зізнається, що сприймає 
драматургію на рівні якоїсь містики: різні режисери і актори 
інтерпретують її по-різному, інколи зовсім несподівано для самої 
авторки. П’єси починають жити власним життям, зваблюють дорослих 
людей гратися в ігри, які вигадала Неда, змінюють життя інших, деколи 
не відомих їй людей, але потім бумерангом повертаються до неї і 
змінюють її життя [5]. 

Так, з надіями та сподіваннями на краще, а ще й з гордістю за 
справу, яку Неда Неждана любить, та якій віддає усі свої сили, вона 
продовжує нелегку справу відродження сучасної української драматургії 
та новітнього театрального мистецтва. 

Неда Неждана впевнено заявляє про те, що сучасна драматургія і 
театр набувають свого розвитку та популярності, „новий театр – для тих, 
хто не буде постійно ховатися за тінями класиків, а вийде на барикади 
Нового театру. Театру, який плакатиме і сміятиметься разом зі своїм 
часом і своїм народом. Новітня драма – для театру тих, хто не боїться 
експериментувати і ризикувати, не боїться вийти за межі знаного” [5]. 

Сучасний драматург, літературний критик та просто людина 
небайдужа до сучасного українського театрального та літературного 
мистецтва Неда Неждана владно заявляє про існування і розвиток 
сучасної української драматургії не лише в Україні, але й за кордоном. Її 
п’єси перекладають різними мовами, вона представляє їх на численних 
міжнародних конкурсах і фестивалях, перекладає українською п’єси 
закордонних авторів, намагається змінити ставлення держави до 
розвитку драматургії, пропонуючи програми розвитку театрального 
мистецтва сучасної України, зміни до закону про театр.  

Творчість та наукова діяльність Неди Нежданої заслуговує уваги 
не тільки літературознавців, критиків, театральних діячів, але й 
пересічних читачів, чи то глядачів, небайдужих до сучасної національної 
драматургії та театру.  
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Ткалич А. М. „Провокація іншості” Неди Нежданої: жанрове, 

тематичне та стильове розмаїття творів 
Дана стаття висвітлює творчість жінки-драматурга Неди Нежданої 

у контексті розвитку сучасної української драматургії на прикладі збірки 
її вибраних п’єс „Провокація іншості”. Автор подає аналіз всіх 
представлених у збірці творів, звертає увагу на жанрове, тематичне та 
стильове розмаїття, творчій експеримент драматурга, „розшарування” 
текстів, що, з одного боку, приховує справжню авторську позицію, а з 
іншого – призводить до поглиблення рівнів прочитання творів, їхньої 
проблематики та характерів.  

Ключові слова: сучасна українська драматургія, сюжет, персонаж, 
проблематика, жанр, стиль. 

 
Ткалич А. Н. „Провокация различного” Неды Нежданой: 

жанровое, тематическое и стилевое разнообразие пьес 
Данная статья освещает творчество женщины-драматурга Неды 

Нежданой в контексте развития современной украинской драматургии на 
примере выбранных пьес „Провокация различного”. Автор анализирует 
все представленные в сборнике произведения, обращает внимание на 
жанровое, тематическое и стилевое разнообразие, творческий 
эксперимент драматурга, „расслоение” текстов, что, с одной стороны, 
скрывает настоящую авторскую позицию, а с другой – приводит к 
глубокому прочтению произведений, проблематики и характеров.   

Ключевые слова: современная украинская драматургия, сюжет, 
персонаж, проблематика, жанр, стиль.  

 

Tkalych А. N. „Provokatsiya inshosti” by Neda Nejdana: plays’ 
genre, thematic and stylistic variety 

The given article deals with the arts of woman-playwright Neda 
Nejdana in the context of the development of modern Ukrainian drama after 
the example of Neda’s selected works „Provokatsiya inshosti”. The author 
gives the analysis of all the plays presented in the book, pays attention to their 
genre, thematic and stylistic variety, Neda Nejdana’s artistic experiments, 
texts’ „differentiations”, that, on the one side, covers real author’s artistic 
attitude, but on the other side – leads to deep reading of Neda’s plays, their 
problems and characters.      

Key words: modern Ukrainian drama, plot, character, problems, genre, 
style. 
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Т. О. Цепкало 

 
АСТРАЛЬНА СИМВОЛІКА В ДРАМАТУРГІЇ М. КУЛІША 

 
Дослідження літературних явищ та творчої індивідуальності 

письменника завдяки міфоаналізу дає можливість повноцінно розкрити 
сутність авторського світогляду, феномен його творчої манери.  
Це здійснюється за допомогою звернення до традиційних міфологічних 
сюжетів та образів, які становлять основу міфопоетичної творчості 
митця. 

Розуміння міфологічної дійсності твору відбувається за рахунок 
загальноприйнятих для певного народу уявлень, що формувались 
протягом кількох тисячоліть і мають дохристиянське походження, проте 
не втратили своєї функціональності та актуальності на сучасному етапі 
розвитку літератури й культури. 

Ґрунтовного дослідження міфотворчості Миколи Куліша у 
сучасному літературознавстві наразі ще немає, проте зустрічаються 
поодинокі спроби міфоаналізу його драматургії. Зокрема, Є. Гай 
досліджувала контамінацію християнського та радянського міфів у 
„селянській трилогії” М. Куліша, В. Школа аналізувала міфологему 
„нової людини” в його творах, а І. Кремінська – міфологему дитини в 
драмі „Маклена Граса”. І. Лисенко розглядала образ будинку в п’єсах 
драматурга, міфологему простору в „Патетичній сонаті”, топос „вулиці” 
в драматургії останнього періоду творчості митця. Архетипну символіку 
демонічних підтекстів у ранніх комедіях М. Куліша („Отак загинув 
Гуска”, „Хулій Хурина”) вивчав М. Р. Стех. 

Астрально-космічні символи у творчості українського 
письменства мають міфологічне походження й відображають 
праслов’янські космологічні уявлення, розкриваючи широкі можливості 
для вивчення міфотворчості митця та вивчення авторської 
індивідуальності. Відсутність досліджень астральної символіки в 
драматургії Миколи Куліша та важливість міфоаналізу для висвітлення 
авторського світосприйняття зумовлюють актуальність нашої статті. 

Мета цієї розвідки полягає у виявленні та окресленні 
концептуальних основ міфомислення Миколи Куліша, інтерпретації 
астральних образів у руслі міфологічного символу та з’ясуванні їх ролі у 
становленні авторського світобачення. 

Досягнення поставленої мети передбачає виконання низки 
завдань: з’ясувати особливості реалізації та трансформації астральних 
символів у драматичних творах М. Куліша, дослідити їх вплив на 
формування індивідуально-авторського світорозуміння. 
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Особливості драматичного твору зумовлюють передачу 
авторського світобачення через діалоги та висловлювання персонажів, їх 
ставлення до навколишньої дійсності. Саме тому астральні символи в 
драматургії М. Куліша тісно пов’язані із народними уявленнями та 
віруваннями й мають здебільшого традиційний характер. 

Астральна тріада у прадавніх слов’ян зображувалась у подобі 
живих істот, котрі тісно взаємодіють між собою. Персоніфікація сонця, 
місяця і зірок – важливий елемент авторського міфотворення та яскравий 
приклад відображення етноментальних поглядів і народних традицій.  

У п’єсі „Народний Малахій” місяць, постаючи в образі батька, 
набуває антропоморфних рис, наділяється людськими якостями: „(…) це 
ж батько наш, місяць отой, чує душенька – втече він, поко-о-титься, 
загине в доро-о-зі…” [2, с. 103]. Персоніфікація місяця у цьому творі 
відповідає давньослов’янським світоглядним засадам, коли всі „небесні 
світила вшановувалися, іноді як родина: сонце – жінка, місяць – чоловік, 
зорі – діти” [3, с. 42]. Таке трактування астральних образів часто 
зустрічається і в колядках. А визначення, що місяць покотиться, вказує 
на його подібність до колеса, образ котрого тісно пов’язаний із солярним 
та місячним культом. 

Уособлення денного світила як основної риси давньоукраїнської 
міфології притаманне і творчій манері М. Куліша. Так, у творі 
„Народний Малахій” у репліці головного героя зустрічаємо: „(…) де 
дзвонить у розгонах сонце і гудуть золоті бджілки…” [2, с. 182]. 
Метафора „дзвонить сонце” передає значення пекучого сонячного 
проміння, що, як і звук від дзвону, проникає в усі усюди, а означення 
бджілок золотим кольором підсилює це значення, оскільки „золото – 
символ Сонця, величі, багатства, життєдайності, безсмертя, мудрості”  
[1, с. 202]. В такій же інтерпретації постає сонце і в п’єсі „Маклена 
Граса”: „Ранок – як банк, сонце – як золотий долар…” [2, с. 195], що не 
тільки вказує на символіку достатку, а й підкреслює жадібність та 
прагнення збагатитися польського пана Зброжека, з вуст котрого звучать 
ці слова. 

Однак у цьому ж творі денне світило постає і як символ чистоти, 
ніжності, краси, що є світоглядною константою для слов’янських 
народів. Так, у піснях, голосіннях та замовляннях закликають сонце й 
просять його „визирнути, освітити і обігріти землю, подарувати  
красу (тобто осяяти світлом і очистити лице)” [3, с. 51]. У драмі 
„Маклена Граса” Анеля переповідає матері слова освідчення Владека 
Зарембського, котрий мріє саме про таку ніжну і чисту дівчину, як вона: 
„Варшавські панянки, – каже, виросли під сяйвом електрики, ви ж, – 
каже, – панно Анелю, під нашим польським сонцем!..” [2, с. 190]. Також 
у цих словах осуджується заміна сонячного світла електричним і 
підкреслюється значущість сонця для людини. 

Іронічний докір за нівелювання ролі денного та нічного світил за 
допомогою електрики зустрічаємо і в п’єсі „Народний Малахій”: „Завтра 
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там, де б’ють пороги, вже не місяць зійде. Завтра зійдуть електричні, 
можна сказать, сонця і засяють на весь степ козачий, на всю нашу 
Україну, аж до моря…” [2, с. 173] або „Скоро вже місяць стане 
непотрібний – електрика ж!” [2, с. 116]. Протиставлення штучного і 
природного світла у цьому творі служить засобом засудження прагнення 
нової влади зректися давніх традицій і вірувань, а також підкреслюють 
трагедію народу. 

Сонце й зоря у цьому творі також асоціюються з утопічною 
надією людей на життя у справедливому суспільстві, котра була 
знівечена політичними катаклізмами, що постають в образі чорних 
гайворонів. Таке трактування соціальної ситуації в країні звучить з уст 
одного із хворих психлікарні: „Тож не встиг ще Бог світ сотворити, як 
вони небо вкрили і поклювали першу золоту зорю, із сонця решето 
зробили… Темно мені й холодно!.. (Сумно кричав на гайворонів один і 
звертався до Малахія). Реформуй сонце!” [2, с. 146 – 147]. Реформа 
сонця, котру обіцяє зробити народний Малахій, символізує протест 
проти утопічної ідеології та духовне очищення особистості. Контраст 
світла й тіні в п’єсі має екзистенційний характер та виступає засобом 
відображення трагедії людини, що приносить себе у жертву заради 
світлого майбутнього всього народу. 

У драмі „Патетична соната” М. Куліш продовжує тему очищення 
сонця, що у контексті реплік двох чистильників взуття символізує 
свободу:  

П е р ш и й (навстріч Ступаєві). Ой чистю, чистю, чистю, 
Вакса, як свобода!.. 
Д р у г и й. Сонце, бачите, блищить, як –  
То моя робота!.. [2, с. 260] 
У буквальному значенні чистильники просто рекламують свою 

роботу, але з підтексту випливає, що сонце, „очищене ваксою”, 
випромінює блиск свободи. Герої п’єси мріють про позитивні зміни, 
своєрідне очищення від „старих” часів. Цей мотив є одним із провідних у 
цьому творі, оскільки герої „Патетичної сонати” прагнуть вивільнитися 
від обмежень утопічної ідеології та подолати власну дисгармонію духу, 
душевний хаос. Таким чином, автор створює власну світову модель, так 
званий метафізичний макрокосмос, в якому простежується тісний зв’язок 
людини із всесвітом. 

Драматург приділив багато уваги і духовному світові людини, її 
справжньому внутрішньому „Я”. Мікрокосм людини у творах М. Куліша 
має екзистенційний характер, що підкреслює внутрішню трагедію 
особистості, її страждання та біль: „Я повертаюсь до себе на горище. 
Мені неймовірно важко. Я не впізнаю речей. Все змінилося, померкло, 
посіріло. Навіть сонце на небі вже не сонце, а якийсь жовтогарячий 
пластир на рані. Скрізь запалення і біль” [2, с. 257 – 258]. Тож, як бачимо, 
герой сприймає весь світ крізь призму болю, що підтверджує 
екзистенційне порівняння сонця із пластиром на рані. Проте таке 
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порівняння вказує й на цілющу функцію денного світила – воно здатне 
загоїти рану.  

У драмі „Патетична соната”, композиційним стрижнем котрої є 
бетховенська симфонія, що супроводжує дію всього твору, астральні 
образи трансформувались у музику. Метаморфози, що відбуваються із 
небесними світилами, вдало передають душевне піднесення ліричного 
героя: „Мені здається, ще одна хвилина, ще один дотик руки – і хвиля 
світло-ярливого пафосу досягне неба, задзвенить об зорі, і тоді небо – 
зоряний рояль, місяць – срібний ріг заграють вічну над землею патетичну 
симфонію. Мені неможливо ясно в очах, я бачу далекі зоряні простори, я 
ніби чую музику зір (…)” [2, с. 251]. Процес становлення власного „Я” 
тут пов’язаний із архетипними образами неба, місяця, зірок, що 
перевтілилися в музичне полотно, набули звучання та метафоричної 
образності. 

Сонячними акордами можна назвати звуки музичного твору, що 
його виконує Марина. Настільки звучання патетичної сонати впливає на 
людину, що виходить за межі її мікрокосмосу і перетікає в астрально-
космічну площину: „Марина грає тую ж „Патетичну сонату”, але 
сьогодні вже не зоряне grave я чую і не світло-ярливе allegro molto e con 
brio, а сонячно-квітчане adagio cantabile” [2, с. 254]. Астральні означення 
музичних звуків передають ліричний настрій героя та вказують на його 
духовне піднесення. Така інтерпретація властивостей астральних образів 
в українській літературі зустрічається вперше, а тому можна говорити 
про індивідуально-авторське міфотворення М .Куліша та його здатність 
відчувати різноманітність і полівалентність онтологічної парадигми. 

У руслі індивідуального міфотворення М. Куліш змальовує й 
образ щербатого місяця, що пов’язаний із християнською міфологією:  
„І тільки низько над обрієм висить блідий, пощерблений серп місяця – 
розп’ятий міфічний Христос” [2, с. 252]. Розп’яття Христа – не що інше, 
як роздвоєність сумління героїв, з котрим вони не здатні боротися, 
прагнення очиститися від тягаря душевних страждань, що перетворюють 
життя на пекло. Образ щербатого блідого місяця підкреслює таку 
екзистенційну настроєвість персонажів, бо спадний місяць асоціюється із 
занепадом сил, байдужістю, хворобливістю тощо. Оскільки відомо, що 
Христос був розіп’ятий на хресті, то, заглиблюючись у підтекст, 
відчувається алюзія на зв’язок нічного світила із хрестом як символу 
„небесного вогню, вічного життя” [3, с. 566]. Таким чином, місяць із 
екзистенційного образу трансформується в світлий символ очищення, 
спасіння самотньої душі, надії на відродження вселюдської любові.  

Отже, астральні символи у драматургії Миколи Куліша подаються 
у міфологічному руслі, відтворюють народні ціннісно-світоглядні засади 
та стають засобом для творення власної міфологічної моделі світу. 
Антропоморфні образи небесних світил у п’єсах драматурга мають 
екзистенційне забарвлення й відіграють важливу роль у відображенні 
концепції та ідеї твору.  
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У процесі дослідження виявлено ряд аспектів, що потребують 
подальшого вивчення: необхідно здійснити інтертекстуальне прочитання 
драматичних творів М. Куліша, дослідити реалізацію та трансформацію 
міфопоетичних образів у його творчості, їх уплив на формування 
індивідуально-авторського світосприйняття та творення власної моделі 
світу. 
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Цепкало Т. О. Астральна символіка в драматургії М. Куліша 
У статті досліджуються особливості реалізації астральних 

символів у драматичних творах Миколи Куліша. Детально розглядаються 
онтологічні закономірності функціонування у драматургії митця 
міфологем сонця, місяця та зірок та їх значення для творення авторської 
картини світу. Розглядається творчість драматурга у міфологічному 
руслі. Окрема увага звертається на творення власної міфології та її вплив 
на відтворення основної концепції твору. 

Ключові слова: астральні символи, міфологема, образи сонця, 
місяця та зірок. 

 
Цепкало Т. А. Астральная символика в драматургии 

Н. Кулиша 
В статье исследуются особенности реализации астральных 

символов в драматических произведениях Николая Кулиша. Подробно 
рассматриваются онтологические закономерности функционирования в 
драматургии художника мифологем солнца, луны и звезд и их значение 
для создания авторской картины мира. Рассматривается творчество 
драматурга в мифологическом ключе. Отдельное внимание обращается 
на создание собственной мифологии, ее влияние на отражение основной 
концепции произведения. 

Ключевые слова: астральные символы, мифологема, образы 
солнца, луны и звезд. 

 
Tsepkalo T. O. Astral symbolics  in Mykola Kulish’ dramaturgy 
The article deals with the features of astral symbols realization in 

Mykola Kulish’ dramatic works. The ontological sides of functioning of 
mythologems of the sun, the moon and stars in creator’s dramaturgy  and their 
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influence on author’s picture of the world are studied in details. The 
dramatist’s creative work is studied in the view of mythology. Special 
attention is paid to the creation of author’s own mythology and its influence on 
the composition’s main conception.  

Key words: astral symbols, mythologem, images of the sun, the moon 
and stars 
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Історія світової літератури:  
текст і контекст 

 
 

УДК 821.111.09-2 
 
Ю. О. Дяків 

 
РОЛЬ СЦЕНІЧНОЇ ДИСКУСІЇ  

У ДРАМАТУРГІЇ БЕРНАРДА ШОУ 
 
У літературному процесі кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. 

самобутнім явищем постає творчість Бернарда Шоу (1856 – 1950). 
Авторові комедії „Людина й надлюдина” („Man and Superman”) вдалося 
концептуально по-новому розкрити потенціал англомовної драми  
[14, с. 42]. При цьому Б. Шоу не відмежовувався всуціль від досвіду 
своїх попередників – Вільяма Шекспіра (1564 – 1616), Крістофера 
Мерлоу (1564 – 1593), Бена Джонсона (1573 – 1637), Вільяма  
Вічерлі (1640 – 1716), Вільяма Конґріва (1670 – 1729), Олівера 
Ґольдсміта (1730 – 1774), Річарда Брінслі Шерідана (1751 – 1816). Тут 
варто наголосити: у галузі драматургії не було предтечі, яка б вказувала 
на безпосередній зв’язок у ланці переємності досвіду. Такі провісники 
були радше у віддаленому минулому. У цьому контексті заслуговує  
на увагу слушне спостереження авторитетного французького 
літературознавця Авґустина Фридерика Амона (1862 – 1945). Воно 
міститься у ґрунтовній монографії „Мольєр двадцятого сторіччя: Бернард 
Шоу” („The twentieth century Molière: Bernard Shaw”, 1915): „Бернард 
Шоу творив свою техніку de novo, хоча він і переймав її від 
благовістителів, наслідуючи їх більшою чи меншою мірою” [12, c. 306].  

Істотну роль у виробленні власної художньої манери відіграло 
тонке розуміння з боку Б. Шоу тих суспільно-історичних обставин, що 
склалися у тогочасній Англії. Особливо в інтелектуальній драмі  
він творив усупереч домінантній у драматургії інтерпретаційній 
парадигмі дійсності, де мав місце чіткий мелодраматичний поділ образів 
на героїв (hero) і виродків (bastard). В „інтелектуальному” театрі Б. Шоу 
прагнув доціла розкрити потенціал драми [4, c. 38]. Йдеться про 
відтворення конфліктного зіткнення, що закладене у чуттєвому та 
раціональному сприйнятті світу. Основу своїх творчих устремлінь 
драматург вбачав у дискусії, яка б увиразнювала нагальні філософські та 
соціальні дилеми. Митець розглядав театр, як місце, яке закликає 
реципієнта до активізації думки, до пробудження „інтелектуального 
сум’яття” [6, c. 46 – 47]. При цьому у творах Б. Шоу превалює комічне 
зображення суперечливих ідей, що досягається завдяки контрастному 
застосуванню мовних засобів та всебічному віддзеркаленню 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 12 (247), Ч. ІІ, 2012                     

108 

особистісних рис протагоніста як індивіда. Це надавало його творчості 
спрямованості на цілісне зображення широкого спектру злободенних 
проблем. З-поміж них заслуговує на увагу тема чітко окресленого 
антагонізму між батьками та дітьми, де внутрішньо зріла молодша 
генерація опирається у своїх вчинках на високі морально-етичні якості 
[11, c. 41]. Таким виразним представником поступового покоління у п’єсі 
„Професія місіс Воррен” постає Віві як втілення раціонального начала у 
системі цінностей людини. 

Творчу спадщину Б. Шоу характеризує полівимірність художньої 
проблематики, а звідси – визначальна роль сценічної дискусії [5, c. 99]. 
Свій метод спілкування з уявним реципієнтом Б. Шоу пояснював 
наступним чином: „Узвичаєні підступи до прищеплювання шляхетної 
поведінки не тільки марні, але й – щогірше – спонукають усіх 
високогідних людей, які не обділені уявою, рішуче їх відкидати… Ми 
переконуємо людей: їм слід бути хорошими, але обґрунтовуємо це тільки 
тим, що такою є позиція когось, хто жодним чином не є привабливим для 
них і кого вони не шанують, і хто, до того ж, оскільки істотно старший, у 
багатьох моментах незрозумілий для них, ба більше – просто кумедний” 
[16, с. 901]. Така ситуація стимулювала драматурга не притаювати свою 
індивідуальність, що сприяло докорінному переглядові закостенілих 
мистецьких моделей. 

Художня світобудова Б. Шоу потребує від читача та глядача 
змагання зі своїм „Я” для адекватного прочитання творчого задуму 
автора. Іншими словами, повноцінне сприйняття такого тексту вимагає 
не тільки емоційного співпереживання, але й інтелектуального 
осмислення конкретного твору. Для полегшення осягнення такого ефекту 
Б. Шоу вдавався на всіх етапах творчого поступу до „позадіалогового 
тексту” [9, с. 118]. Останній охоплює обширні коментарі, а також 
передмови й післямови, приміром, у таких п’єсах, як „Зброя і людина” 
(„Arms and the Man”, 1894), „Дилема лікаря” („The Doctor’s Dilemma”, 
1906), „Свята Йоанна” („Saint Joan”, 1923). Їхній зміст окреслювався 
прагненням автора змінити реалії тогочасної дійсності, зруйнувати 
стереотипні уявлення про навколишній світ, у тім числі про роль у ньому 
жінки [7, с. 156]. У своїх творах „Професія місіс Воррен” („Mrs Warren’s 
Profession”, 1893), „Кандіда” („Candida”, 1894), „Цезар і Клеопатра” 
(„Caesar and Cleopatra”, 1898), „Нерівний шлюб” („Misalliance”, 1910) 
Б. Шоу переконливо оприявнив реципієнтові домінантні типи жіночих 
характерів. Цим він суттєво розширив рамки феміністичного дискурсу 
у англомовному письменстві (Елізабет Керолайн Ґрей, Джейн Остін, 
Шарлотте Бронте, Гаррієт Енн Джекобс, Луїза Мей Олкотт,  
Флоренс Енн Клекстон, Мері Говленд, Едіт Вортон). В українському 
літературознавстві вдала спроба розкрити цю парадигму творчості 
Б. Шоу у порівняльному ключі належить Олесі Волосюк. У статті 
„Критерії і чинники типологізації жіночих характерів у драматичних 
текстах Б. Шоу та Лесі Українки” дослідниця виокремила наступні 
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прояви фемінного типу гендерної ідентичності у доробку англійського 
драматурга: а) „домашній ангел”; б) жінка-сирена; в) жінка-воїтелька; 
г) жінка-монстр [2, с. 53]. До речі, цей аспект закономірно не залишився 
поза увагою англомовних учених. Так, 2006 року світ побачила змістовна 
монографія „Жінка у п’єсах Джорджа Бернарда Шоу” („Women in the 
Plays of George Bernard Shaw”) Санджіти Джейн. Стосовно концепції 
превалювання в жіночих образах Б. Шоу демонічного начала С. Джейн 
дійшла слушного висновку: „Підґрунтям фемінізму Шоу служило 
відстоювання моральної, фізичної й соціальної емансипації жінки 
у сполуці з почуттями гідності та самоповаги з боку кожної жіночої 
постаті, яка здатна трансформувати родинні відносини задля становлення 
нового суспільства” [15, с. 160]. 

Сутність новаторських рішень Б. Шоу полягала не тільки 
у впровадженні самобутніх жіночих образів, але й у концептуально 
іншому розумінні драми загалом. Ознаки такого оновлення містяться 
у драмі ідей. Вона істотно позбавлена комерційної орієнтації на 
заволодіння уваги читача або глядача. Натомість акцент покладено на 
експресивність авторського послання, яке повинно „зачепити струни 
душі людини” [18, с. 81]. У свою чергу, усе це долає стереотипне 
сприйняття дійсності й відкриває шляхи для усвідомлення місця окремої 
людини в суспільстві. У цьому сенсі сценічна дискусія відіграє роль 
певного соціального діалогу, що враховує загальноприйняті норми 
регуляції поведінки людей. Проте ці норми – відповідно до творчого 
задуму автора – у конфліктних ситуаціях свідомо порушуються 
персонажами як учасників дискусії. Водночас елементи діалогічної 
форми передбачають присутність слухача, який у процесі розвитку 
дискурсу стає мовцем. 

Оригінальними сюжетними й композиційними особливостями 
позначена комедія „Зброя й людина”. Драматург розширив тут жанрові 
горизонти художньої світобудови своєї творчості, поєднавши засоби 
сатири, гумору та іронії. У стилістиці названої п’єси, а також таких 
творів, як „Будинки вдівця”, „Серцеїд”, „Професія місіс Уоррен”, істотну 
роль відіграють іронічно-викривальні риси. Водночас панорамне 
звернення до сатири, іронії та гумору значною мірою визначає новий 
етап творчих пошуків Б. Шоу. З іншого боку, історично-сатирична 
комедія „Зброя й людина”, в якій актуальність проблематики втілюється 
у зображенні колоритних ситуацій та дійовій динаміці, не демонструє 
жанрово-родової монолітності. Це пояснюється тим, що Б. Шоу свідомо 
намагався подолати схематизм драматургічної композиції [10, с. 145]. 
Таке бачення характеризує його ранню творчість у цілому. Тому на 
передній план висунуто художню ідею, що – у загальних рисах – 
зводиться до іронічної дискусії на злободенну тематику. Епічності 
й монументальності дія у творі набуває внаслідок перегуку окремих 
драматичних сцен і взаємодії кількох сюжетних ліній. 

Сюжетне осердя комедії „Зброя й людина” складає сценічна 
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обробка історичних подій, що мали місце під час сербсько-болгарської 
війни 1885 року. При цьому дикція пристосування історичного матеріалу 
до вимог сцени виявила специфіку художнього бачення драматурга. 
Ключове значення відводиться не зовнішній акції, а передусім 
інтерпретації зображуваних подій, мотивів, які керують поведінкою 
героїв, їхніх вірувань і пересудів. У цьому контексті варто акцентувати 
на пародійності тону викладу. Йдеться, зокрема, про відтінену 
трансформацію світогляду персонажів-ідеалістів на реалістичне 
сприйняття дійсності. Примітна деталь: протагоністи належать до різних 
прошарків соціальної ієрархії. Тут є і болгарські вельможі, і простолюд, і 
служиві. Однак, Б. Шоу у названій п’єсі не акцентує на відмінностях 
мовлення персонажів, які б безпосередньо вказували на їхню соціальну 
приналежність. Доцільно підкреслити: авторові вдалося стилізувати мову 
твору на рівні природного розмовного мовлення. Втім, у його художніх 
діалогах менша роль закономірно відведена вставним словам, вигукам, 
часткам. Їхнє введення у тканину тексту максимально мотивоване 
семантично й стилістично.  

П’єса „Зброя і людина” ознаменувала появу первістка з цілого 
циклу творів Б. Шоу, що мав чітко виражену антиромантичну тенденцію. 
У цьому річищі надмірна чуттєвість характеризує негативні комічні 
постаті. Творчий задум автора полягав у показі абсурдності підґрунтя 
воєнних перипетій. Війна прославляється романтичними героями, які 
підживлюють її своїми вчинками. Письменник подає реципієнтові чіткий 
сигнал: справжній солдат (Блюнчлі) не є героєм, а правдивий герой 
(Серґіус) – негожий служивий. Примітна деталь: як і в інших зразках 
драматургії Б. Шоу, в аналізованій п’єсі міститься ціла низка алюзій до 
актуальних суспільних питань його доби. Їхня сутність красномовно 
проступає у діалогах Серґіуса та Луки. Сценічна дискусія виказує 
високий рівень суспільної свідомості автора. Так, Серґіус як представник 
аристократії веде мову про обмежені можливості злидарів, на що Лука 
його резонно запитує: „Did you find in the charge that the men whose fathers 
are poor like mine were any less brave than the men who are rich like you?” 
[17, с. 92] / „Чи в кавалерійських шаржах Ви бачили, щоб сини бідних, як 
мої, батьків були менш хоробрі, ніж такі багачі, як Ви?” (переклад – 
Ю. Д.). У процесі розвитку діалогу названі герої як безпосередні 
учасники комунікативного акту почергово виконують роль мовця та 
слухача. Цей перехід від мовлення до слухання передбачений логікою, 
що закладена у формі тексті п’єси. Власне, такі послідовні зміни ролі 
складають структуру діалогу, а ширше – сценічної дискусії. 

У цьому зв’язку варто наголосити: відкритий суспільний конфлікт 
відсунутий у п’єсі на маргінес. Однак, розвиток фабули завершується 
епізодом, що прозраджує демократичність поглядів творця комедії. 
Йдеться про шлюб Серґіуса зі служницею Лукою. При цьому Блюнчлі як 
позитивна дійова особа сприймає цей факт цілком природно. Таким 
чином, автор скеровує свою критику на романтичні позиції, які 
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виявляються хибними у реальності. Відтак життєві помилки, приміром, 
Серґіуса обумовлені не вадами його характеру, а облудним розумінням 
обов’язків солдата. У миті, коли в поведінці персонажа переважають 
романтичні прагнення позірного шляхетного геройства, він набуває рис 
комічної постаті. Саме парадоксальність викладу подій властива 
художній світобудові драматурга. У композиційній структурі комедії, 
попри наявність кризової ситуації, домінує тонка іронія. Актуалізація 
іронічного модусу у п’єсі „Зброя й людина” зримо пом’якшує героїчний 
пафос цього твору, канва якого має історичну основу. 

Драма ідей Б. Шоу, що спрямовувалася на злам стереотипних 
уявлень, у тім числі на рівні самоаналізу, надавала його сучасникам 
засадничі орієнтири для побудови життя на основі критеріїв духовного 
збагачення [8, с. 3]. Обриси оновленої драми проступають у сценічних 
дискусіях дійових осіб щодо ґрунтовних суспільно-політичних дилем.  
До того ж, ці комунікативні акти мають, попри непоступливість 
полеміки, невимушений, природний характер, що засвідчує художню 
майстерність Б. Шоу. Як слушно зауважила А. Ромм (1913 – 1984), 
„протистояння ідей у запеклій боротьбі підштовхує на переосмислення 
консервативних поглядів” [3, с. 316]. Задля досягнення ефекту 
реалістичності драматург, конструюючи мовленнєві типи й форми, 
використовував ті ж принципи та норми спілкування, що складають 
підґрунтя спонтанної бесіди у повсякденні. У такий спосіб Б. Шоу 
моделював дискурсну основу драматичних творів. 

Аналіз творчого доробку Б. Шоу дає підстави дійти  
висновку: сценічна дискусія складає основу інтелектуальної драми як 
самобутньої форми реалістичної п’єси. У цьому сенсі знаковим є 
авторське формулювання Б. Шоу щодо зв’язку дискусії з драмою: „П’єса 
з дискусією – новітня. П’єса, побудована лишень на емоційних  
ситуаціях, – старомодна” [13, с. 613]. Відтак діалог у драмах автора твору 
„Дилема лікаря” має самобутні риси „тексту в тексті”. Його цілісність 
забезпечується логікою внутрішньої побудови п’єси, де усі 
висловлювання характеризуються конкретизованою заданістю з боку її 
творця. Водночас має місце конфлікт, викликаний полярністю 
світоглядних позицій учасників діалогічного тексту. При цьому 
конфліктна ситуація не обов’язково призводить до дискусії-суперечки  
[1, с. 15]. Увиразнення відмінностей у світобаченні зримо проступає 
у формулюваннях, що належать тому чи іншому персонажеві, приміром, 
п’єси „Зброя й людина” (Лука, Райна, Катерін, Серґіус, Блюнчлі, Нікола). 
Натомість по-філософськи закроєні сценічні діалоги надають твору тієї 
емоційної напруги, яка наділяє сенсом усі його сюжетні елементи. 

Сценічна дискусія постає визначальною складовою, з одного боку, 
діалогічного, а з іншого – драматургічного дискурсу Б. Шоу. 
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Дяків Ю. О. Роль сценічної дискусії у драматургії Бернарда 
Шоу 

У статті зроблено спробу визначити роль сценічної дискусії 
у драматургії Бернарда Шоу. В українському літературознавстві ця 
проблема досі залишається недостатньо висвітленою. На основі аналізу 
доробку митця зроблено висновок про те, що сценічна дискусія постає 
визначальною складовою, з одного боку, діалогічного, а з іншого – 
драматургічного дискурсу Б. Шоу 

Ключові слова: творчість Бернарда Шоу, сценічна дискусія, діалог, 
конфліктна ситуація, драма. 

 

Дякив Ю. О. Роль сценической дискуссии в драматургии 
Бернарда Шоу 

В статье сделана попытка определить роль сценичной дискуссии в 
драматургии Бернарда Шоу. В украинском литературоведении данная 
проблема все еще остается недостаточно выясненной. На основании 
анализа творчества писателя сделан вывод о том, что сценическая 
дискуссия является определяющей составляющей, с одной стороны, 
диалогического, а с другой – драматургического дискурса Б. Шоу. 

Ключевые слова: творчество Бернарда Шоу, сценическая 
дискуссия, диалог, конфликтная ситуация, драма. 

 

Dyakiv J. O. The role of the stage discussion in the Bernard Shaw’s 
plays 

The article aims at defining the role of the stage discussion in the 
Bernard Shaw’s plays. This problem has not been yet fully elucidated in 
Ukrainian literary studies. On the basis of analysis of creation of writer a 
conclusion is done that a stage discussion is a determining constituent, from 
one side, dialogic, and from other – drama discours of B. Show. 

Key words: Bernard Shaw’s creative works, stage discussion, dialogue, 
conflict situation, drama. 
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УДК 821.111-3 
 
І. М. Зимомря, В. І. Луцик  

 
ПРОБЛЕМИ ПОШУКУ ЖІНОЧОЇ ТОЖСАМОСТІ  

У МАЛІЙ ПРОЗІ ДОРІС ЛЕССІНГ 
 
Загальна проблематика суспільного життя 60-х рр. ХХ ст. дає 

підстави вести мову про розрив традиційних шаблонів, а відтак – 
утвердження ери ,,нової моральності”(„New Morality”) в англійському 
суспільстві. Тому й не дивно, що цьому соціокультурному аспекту 
присвячена низка монографічних праць. Тут варто виокремити студії 
Кетрін Кокін [5], Лори Маркус [13], Ендрю Сендерса [15]. Зміна базових 
уявлень про систему цінностей не могла не охопити англійський 
літературний процес. Початок десятиліття ознаменувався судовим 
розглядом справи щодо скандального роману,,Коханець леді Чатерлей” 
(„Lady Chatterlay’s Lover”, 1960) Девіда Лоуренса з огляду на його 
лексико-семантичну наповненість. Після тривалого суспільного 
обговорення справа завершилася виправдовувальним вироком. За 
визначенням видатного англійського дослідника Е. Сендерса, тенденції 
до нівеляції усталених моральних норм зумовлені, у тім числі, жіночою 
емансипацією. Вона охоплювала такі моральні імперативи, які набули 
форми ,,рефлексії щодо постфройдистської відкритості у питанні 
статевих стосунків” [15, c. 612]. Таким чином, у романі Д. Лоуренса має 
місце сакралізація фізичного єства ,,Я-особи”. Юридична лібералізація 
людських взаємин спричинила, у свою чергу, утвердження якісно нових 
моральних, політичних і культурних дискурсів в англомовному 
письменстві. 

Трансформація світоглядної парадигми внесла новаторське 
розуміння стосовно жанрової дефініції малих прозових форм. Відомий 
ірландський письменник і літературознавець Френк О’Коннор у 
ґрунтовній студії ,,Самотній голос: дослідження короткого оповідання” 
(,,The Lonely Voice: A Study of the Short Story, 1963”) окреслює коротке 
оповідання, власне, як жанр ,,репрезентантів тих прошарків населення, 
які перебувають у стані першопрохідців. Вони, за його переконанням, 
наділені особливим місцевим колоритом [14, c. 20]. Суголосним 
спостереженню Ф. О’Коннора у цьому контексті постає твердження 
визначної англійської дослідниці Клер Генсон, яке вона виклала у 
фундаментальній критичній праці ,,Коротке оповідання і мала проза, 
1880 – 1980” (,,Short Stories and Short Fictions, 1880-1980”, 1985) [9]. На 
думку авторки монографії, формальні особливості малих епічних жанрів 
(фрагментарність, розірваність, незавершеність, обтічність) поєднуються 
з їхньою ідейною маргінальністю, а водночас і з фактом використання 
форми для ,,опису витіснених зі свідомості болісних, суперечливих 
почуттів і спогадів, неприємних бажань і думок” [9, c. 2]. Творче кредо 
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англійської письменниці Доріс Лессінг пов’язується саме з устремлінням 
тих активних авторів, творчість яких характеризує потяг до розкриття 
патологічних станів людини. 

Творчий метод Д. Лессінг передбачає постійне переосмислення 
усталеного суспільного порядку і пошук нових підходів для діалогу 
з умовним реципієнтом. Англійський критик Маргарет Дребл описує 
авторку твору ,,До кімнати № 19” як майстриню пера, яка постійно 
змінює ,,напруженість, тональність, місце, перестрибує через 
десятиліття, рухається у напрямку майбутнього, задокументовує, 
осмислює та описує злободенні події” [7, c. 52]. До речі, Д. Лессінг 
категорично відмовляється вимірювати свою літературну діяльність у 
пов’язі з певним рухом чи напрямком. Така позиція не є унікальною для 
представників різних національних літературних систем. В українській 
літературі таке бачення своїх художніх моделей властиве, приміром, 
Еммі Андієвській [2]. 

Гуманістичні пориви Д. Лессінг несуть у собі візію ідеалу 
звільнення чоловіка та жінки з тенет взаємного обвинувачення. 
Стрижневе місце у цьому плані відводиться також пошуку жіночої 
ідентичності. Проте тожсамість, яку пропонує авторка, не містить ознак 
колективності і насильного насадження. Цілісна жіноча особистість, на 
переконання Д. Лессінг, досягається через усунення масок, ролей, 
манірного поводження, усталених культурних практик. Тому виникла 
проблема відходу від незадовільної життєвої дійсності й відчуженості 
суспільства у внутрішній індивідуалізований мікросвіт. Варто 
наголосити: гендерна проблематика коротких оповідань англійської 
письменниці не набула значного розголосу в українському 
літературознавстві. Звідси – актуальність дослідження, яка полягає у 
висвітленні особливостей художньої організації тексту у малій прозі 
Д. Лессінг.  

Ідентичність, за визначенням Д. Лессінг, охоплює процеси 
конструкції й деконструкції, розуміння ролей інших людей, необхідність 
вдосконалення через постійні зміни самоусвідомлення з акцентом на 
жіночу суб’єктивність. Ця проблема є стрижневою для короткого 
оповідання ,,До кімнати № 19”. Саме крізь призму такого трактування 
художнього творення ,,Я-особи” названий твір розглядають англійські 
літературознавці Єва Ґантер (,,Божевільність у короткому оповіданні 
Доріс Лессінг ,,До кімнати № 19” (,,Madness in Doris Lessing ,,To Room 
Nineteen”, 1987) [10] і Лінда Галіскі (,,Повернення до ірраціонального: 
незбагненні героїні коротких оповідань ,,Сумна жінка” та ,,До кімнати 
№ 19” („Redeeming the Irrational: The Inexplicable Heroines of ’A Sorrowful 
Woman’ and ’To Room Nineteen’”, 1990) [8]. Обидві дослідниці дійшли 
висновку: у даному короткому оповіданні зримо проступає ряд 
психологічних факторів. Вони охоплюють особистісну тривогу у рамках 
нової феміністичної ери з боку жінки патріархального типу. Така жінка 
без опору сприймає традиційні культурні ролі матері та берегині 
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домашнього вогнища, а разом з ними і ризик бути зрадженою.  
Головна героїня оповідання Сюзен Ролінгс перебуває ,,у коконі 
колективно нав’язаної ідентичності” [10, c. 94] дружини як представниці 
урбанізованого світу, завжди доступної люблячої матері. Вона поступово 
усвідомлює, що була ніким все своє життя, а можливість для 
справжнього життя існує для неї виключно поза межами суспільного 
схвалення. 

Діаметрально протилежне бачення концепту ,,кокона” 
запропонував французький мислитель і дослідник засад художньої 
творчості Гастон Башляр (1884 – 1962). Він трактує його, власне, як 
підготовку до нового розвитку. У своїй монографії ,,Поетика 
простору”(,,La Poetique de l’espace”, 1961) видатний філософ робить 
акцент на тому, що ,,залишаючись нерухомою, істота генерує нові 
поривання і вихри буття” [4, c. 111]. Звертаючись до цього образу, 
Г. Башляр унаочнює діалектику зовнішнього і внутрішнього, посутнього 
і другорядного, свободи і неволі. Застосовуючи ці протилежності, він 
пропонує власну версію ,,феноменологічного визначення дієслова 
,,з’являтися” [4, c. 109]. Саме така зовнішня оболонка потрібна Сюзен 
Роулінгз для захисту власної жіночої території. Перебування у ,,кімнаті-
коконі” набуває рис реакції на обмеження старого патріархального 
устрою. 

Текст мовою оригіналу: 
,,She tried to shrink herself back into the room, a snail pecked out of its 

shell and trying to squirm back” [12, c. 432]. 
Текст мовою мети: 
,,Вона намагалася переміститися назад у кімнату, ніби той слимак, 

який висунув голову з черепашки, а зараз знову ховав її, відсахуючись у 
зворотному напрямку”. 

Трагізм ситуації полягає у постійних намаганнях чоловіка Сюзен 
проникнути у приватне середовище його дружини, а звідси – розірвати 
кокон творення нової особистості. 

Сюзен усамітнюється у замкнутому просторі кімнати № 19 заради 
жаданого душевного зцілення й подолання стану виснаженості та 
ізоляції. Її уявна подорож у просторі мікрокосмосу власного єства надає 
їй відчуття незалежності звільнення від родинних обов’язків, відкриває 
перед нею  нові виміри буття, сприйняття реальності. У цьому  
контексті слід наголосити: Д. Лессінг завжди виявляла зацікавленість 
просторовими мандрівками у незвичні місцини: від безкрайньої Африки 
до закапелків кімнат і будинків. Неосяжний всесвіт людської психіки 
містить у собі спрагнений ,,інший вимір”. Американська дослідниця 
Тереза де Лауретіс поміщує окреслений вимір ,,на маргінес панівних 
дискурсів, суспільного простору закарбованого у шпаринах інституцій і 
тріщинках владного апарату” [6, с. 25]. У короткому оповіданні ,,До 
кімнати № 19” цей вимір набуває онтологічного значення для Сюзен, 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 12 (247), Ч. ІІ, 2012                     

117 

оскільки він радше відповідає на екзистенційне питання ,,хто?”, ніж 
,,де?”.  

Життя головної героїні, з першого погляду, видається успішним: 
міцна сім’я, виховання чотирьох дітей, широке коло друзів. Таке життя 
можна охарактеризувати такими ознаками, як мудрість, людяність, 
любов. Тому перехід Сюзен у пригнічений стан після викриття зради 
чоловіка є логічним результатом кризової ситуації. 

Текст мовою оригіналу: 
,,It was banal, too, when one night Matthew came home late and 

confessed he had been to a party, taken a girl home and slept with her. Susan 
forgave him, of course. Except that forgiveness is hardly the word. 
Understanding, yes. But if you understand something, you don’t forgive it: 
forgiveness is for what you don’t understand.” [12, c. 416]. 

Текст мовою мети: 
,,Справа виявилась банальною, коли однієї ночі Метью 

повернувся додому пізно і зізнався, що після вечірки відвіз 
співробітницю додому і переспав з нею. Сюзен, звичайно, йому 
пробачила. Проте вибачення тут – не те слово. Розуміння – так. Але коли 
ти розумієш, то не пробачаєш: пробачити можна те, чого ти не здатен 
зрозуміти”. 

Аналіз оповідання Д. Лессінг розкриває у тексті лицемірство і 
самопотурання Метью, як слабкого чоловіка. Він – залежна дитина, яка 
завжди вимагає емоційної підтримки від інших і при цьому залишається 
байдужим до емоційних потреб близьких їй людей. Ось, ілюстрація. 

Текст мовою оригіналу: 
,,But Susan, what sort of freedom can you possibly want—short of 

being dead! Am I ever free? I go to the office, and I have to be there at ten—
all right, half past ten, sometimes. And I have to do this or that, don’t I? Then 
I’ve got to come home at a certain time” [12, c. 425]. 

Текст мовою мети: 
,,Але Сюзен, якої саме свободи ти потребуєш, звісно, окрім 

смерті!? Чи є у мене бодай якийсь вільний час? Я їду в офіс і мушу там 
з’явитися до десятої години – ну, інколи пів на одинадцяту. А потім я 
маю зробити і те, і се. Зрештою, я повинен повернутися додому у чітко 
визначений час”. 

Прийняття ролі підлеглої приносить для Сюзен акцептацію 
базового існування. Це заперечує її суб’єктність, креативність та 
внутрішню незалежність за власною волею, оскільки вона є тільки 
об’єктом відносин у родинному житті. У кінцевому рахунку така життєва 
позиція призводить до постійного самообману та заточення у стінах 
власного будинку. При цьому будинок у названому короткому 
оповіданні – це конкретизований символ раціонального патріархального 
устрою. Він постає центральною частиною, самобутнім ядром короткого 
оповідання Д. Лессінг, оскільки віддзеркалює інтеріоризацію системи 
цінностей Сюзен. Периферійна частина деструктивних потягів головної 
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героїні зосереджена навколо метафоричного образу саду. Його 
просторова конфігурація охоплює ірраціональні елементи, демонічні 
атрибути людського буття. На початку оповідання ідентичність Сюзен 
піддається впливу непритаманних їй сил інакшості. Вона намагається 
уникати території саду, де її внутрішній демон, на відміну від меж 
будинку, звільнюється. Проте з часом зримими постають пошуки саду. 

Текст мовою оригіналу: 
,,When she heard Harry and Matthew explaining it to the twins with 

Mrs Parkes coming in: ‘Yes, well a family sometimes gets on top of a 
woman…’ she had to go right away to the bottom of the garden until the devils 
of exasperation had finished their dance in her blood” [12, c. 419]. 

Текст мовою мети: 
Коли вона почула, як Гаррі і Метью пояснюють це близнюкам, 

головно у пов’язі з фразою місіс Паркс ,,ну, інколи сім’я сідає жінці на 
голову…”, вона відразу вирушила у сад, подалі від дому. Вона 
залишалася там, допоки бісики роздратування закінчили свій танець, 
потопаючи у її крові”. 

До головної героїні поступово приходить усвідомлення: її 
родинна оселя – це форма соціального ув’язнення: ,,Моє життя, – 
звіряється вона собі, – схоже на тюремний термін…” (,,it was like living 
out a prison sentence”) [12, c. 417]. Натомість її власне єство постає 
виявом штучних суспільних ролей: ,,Потенціал Сюзен перебуває на 
зберіганні у холодильнику” (,,Her own potential has been in cold storage”) 
[12, c. 429] і ,,її розіп’яли на хресті” (,,nailed her to her cross”) [12, с. 423]. 
Пройшовши через муки відповідальності перед оточуючими, вона 
чинить опір прагненню інших перетворити її у того, ким вона насправді 
не є. Проникнення у центр тожсамості завершується її поступовим 
заміщенням ознак ідентичності маргінальними деструктивними 
елементами. Демонічні сили захоплюють ядро і витісняють цивілізаційні 
вартості на задвірки периферії. Цей момент драматичного переходу 
маркований роздвоєнням особистості, чіткою персональною асоціацією 
зі своїм вторинним ,,Я”. 

Текст мовою оригіналу: 
,,She felt as if Susan had been spirited away. She disliked very much 

this woman who lay here, cold and indifferent beside a suffering man, but she 
could not change her” [12, c. 425]. 

Текст мовою мети: 
,,Вона відчула, що Сюзен зникла. Вона ненавиділа жінку, яка 

лежала поруч, прохолодна і байдужа, - біля чоловіка, який страждав. 
Проте вона була неспроможна її змінити”. 

Варто відзначити відсутність спорідненості між ,,вона” (,,she) і ,,її” 
(,,her”) у наведеному уривку з короткого оповідання. Таке світобачення 
перекреслює подальше органічне прийняття зміненої особистості, а 
відтак – мирне співіснування з нею. Цілком логічним у згаданому 
контексті видається прояв бездумного ескейпізму Сюзен та її втеча від 
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самонавіюваного alter ego у нейтральну зону затхлого готелю. Її кімната 
у затхлому просторі готелю – це образ-метафора пожаданої святині. Тут 
присутнє уявне відчуття психічної єдності та альтернативи роздвоєнню: 
,,…вона поринула у щось схоже на зловіщий креативний транс, який 
вона відшукала у цьому місці” /…trying to let go into the dark creative 
trance (or whatever it was) that she had found there [12, с. 431]. Проте такий 
стан блаженства був короткотривалим. Він закінчується проникненням 
,,носія цивілізації” Метью у номер готелю. Результатом цього замаху на 
приватність стає повторне відчуття ізоляції, яке знову починає 
переслідувати Сюзен. 

Текст мовою оригіналу: 
,,She was impelling herself from point to point like a moth dashing 

itself against a window-pane, sliding to the bottom, fluttering off on broken 
wings, then crashing into the invisible barrier again. And again and again”  
[12, с. 431]. 

Текст мовою мети: 
,,Вона кидалася з місця на місце, як міль, вдаряючись об шибку, 

сповзаючи вниз, тріпочучи зламаними крильцями, а потім з розгону 
влітаючи у невидимий бар’єр знову. І знову, і знову”. 

Нервове виснаження, яке вона переживала, доклалося до перемоги 
деструктивних сил. Це чітко простежується в уривку з досліджуваного 
тексту: ,,Several times she returned to the room, to look for herself there, but 
instead she found the unnamed spirit of restlessness ” [12, c. 431] / ,,Декілька 
разів вона поверталась до кімнати у пошуках самої себе, та знаходила 
тільки безіменний привид неспокою”. 

Нездатність Сюзен збалансувати раціональні і деструктивні 
елементи, її прагнення до самореалізації через відмову від власної  
,,Я-особи” зумовлює трагічну розв’язку. Таким чином, Д. Лессінг 
показує, як заідеалізована когнітивна модель сприйняття дійсності постає 
чинником її загибелі. Водночас авторка апелює до умовного реципієнта 
щодо необхідності суспільного та особистого усвідомлення наявності 
вибору множинних світоглядних позицій.  

Окрім особливої художньої форми відображення кімнати, твір 
пронизує закодований художній образ змія. Він постає контекстуальним і 
динамічним баченням Д. Лессінг процесу розвитку головної героїні 
твору. Американський літературознавець Джордж Лакофф у своїй праці 
,,Більше, ніж холодний розум: польові дослідження метафори” (,,More 
Than Cold Reason: A Field Guide to Metaphor”) [11] наголошує на 
доцільності включення такого параметру самості, як життєвого досвіду у 
загальну структуру метафори. З огляду на це твердження слід зазначити: 
психологічна трансформація головної героїні проходить в одному руслі з 
семантичним наповненням художнього образу. На початку оповідання – 
це ,,змій, який сам себе пожирає” (,,like a snake biting its tail”) [12, c. 414], 
тобто образ неефективності, стагнації та стерильності. Згодом він 
переростає у візію демона, який поганяє змія палицею. Таким чином, 
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вимальовується контур для пробудження головної героїні, її переходу зі 
сплячки в активний стан. Це зримо проступає у тексті. Ось – низка 
прикладів. 

Текст мовою оригіналу: 
,,She was running the brush over her hair again and again, lifting fine 

black clouds in a small hiss of electricity. She was peering in and smiling as if 
she were amused at the clinging hissing hair that followed the brush”  
[12, c. 425]. 

Текст мовою мети: 
,,Вона розчісувала волосся, знову і знову проходячи по ньому 

щіткою, здіймаючи пишні чорні кудрі у ледь чутне шипіння 
наелектризованості. Вона дивилась у дзеркало і посміхалась, так, ніби 
раділа від одного вигляду волосся, яке чіплялось за щітку і шипіло”. 

Текст мовою оригіналу: 
,,She thought this out, as she brushed her hair, watching the fine black 

stuff fly up to make its little clouds of electricity, hiss, hiss, hiss” [12, c. 429].  
Текст мовою мети: 
,,Вона обмірковувала це, розчісуючи волосся, дивлячись, як пишні 

чорні кучері здіймались хмаринками наелектризованості і шипіли: ,,Шш-
ш-ш”” . 

Реінтерпретація образу змія руйнує усталені уявлення про невроз і 
його наслідки, власне, як негативне явище. У контексті твору він 
сприймається як символ пробудження, надія на оновлення. Проте 
упереджене ставлення до новонабутої ідентичності змушує головну 
героїню обрати шлях потурання підсвідомим прагненням, а зрештою – і 
смерть. Ґрунтовне дослідження архетипічного образу змія в англійській 
літературі проведене у добірці ,,Скарбниця зміїного знання: від Едему до 
змій сьогодення” (,,Treasury Of Snake Lore: From The Garden Of Eden To 
The Snakes Of Today”, 1956) [16]. Матеріал книжки охоплює зміїні 
символи у широкому хронологічному діапазоні від античних і 
середньовічних традицій до малої прози та поезії сьогодення. На думку 
американського вченого й укладача добірки Аймара Брандта, сучасні 
словесники ,,ставляться до образа змія з меншою пошаною, ніж їхні 
попередники; можна стверджувати, що пошана цілковито відсутня… 
Однак потрібно усвідомити, що змія – це не лише отрута і порок”  
[16, c. 11]. Таке трактування предмета дослідження допомагає умовному 
реципієнту отримати панорамне бачення численних трансформацій 
герменевтики образу змія у художній літературі. 

Проведений аналіз дає підстави констатувати посилення 
психологізму й образності малої прози Д. Лессінг у 60-х рр. ХХ ст. При 
цьому має місце чітка структуризація викладу, яка превалює у 
внутрішній організації тексту. Ця послідовність передовсім відображена 
за допомогою використання художньої метафори. Таке застосування 
названого стилістичного засобу спрямоване на зображення еволюції і 
перетворень, які зазнають герої творів авторки. Динамізм якісних змін 
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торкається не лише головних персонажів коротких оповідань, але й 
другорядних дієвих осіб. Звідси – поступовий розвиток нерозривно 
охоплює індивідуальний і колективний рівні буття. Д. Лессінг руйнує 
патріархальне уявлення про жінку. Натомість вона запропонувала нові 
виміри її об’єктності, що пов’язані з особистою свободою та правом на 
самореалізацію. 
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Зимомря І. М. , Луцик В. І. Проблеми пошуку жіночої 
тожсамості у малій прозі Доріс Лессінг 

У статті проаналізовано особливості художньої організації тексту 
англійської письменниці Доріс Лессінг на основі короткого оповідання 
,,До кімнати №19”. Зроблена спроба визначити сутність психологічних 
елементів творення ,,Я-особи” у літературній спадщині англійської 
письменниці. 

Ключові слова: внутрішня організація тексту, мала проза, 
художній текст, коротке оповідання, тожсамість, гендерний психологізм, 
творення ,,Я-особи”, фемінізм, закритий простір, творчість Д. Лессінг. 

 
Зимомря И. Н., Луцик В. И. Проблемы поиска женской 

идентичности в малой прозе Дорис Лессинг 
В статье проанализированы особенности художественной 

организации текста английской писательницы Дорис Лессинг на  
основе рассказа ,,В комнату №19”. Сделана попытка определить 
сущность психологических элементов построения собственного ,,Я” в 
литературном наследии английской писательницы. 

Ключевые слова: внутренняя организация художественного 
текста, малая проза, художественный текст, рассказ, идентичность, 
гендерный психологизм, построение собственного ,,Я”, феминизм, 
закрытое пространство, творчество Д. Лессинг. 

 

Zimomrya I. M., Lucyk V. I. Problems of search of woman identity 
in the short fiction by Doris Lessing 

The article aims to analyze the peculiarities of textual organization 
employed by the English writer Doris Lessing based on her short story „To 
Room 19”. An attempt was made to define the essence of psychological 
elements pertaining to the creation of personal self in the literary output of the 
English writer. 

Key words: inner organization of the text, short fiction, literary text, 
short story, identity, gender psychologism, creation of personal self, feminism, 
enclosed spaces, literary output of D. Lessing. 
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УДК [821.161.1 : 821.133.1] – 31.09 
 

Д. А. Зубарь 
 

МОТИВ БОРЬБЫ С ВЕЩНЫМ ДВОЙНИКОМ  
В ПОВЕСТИ „СМЕРТЬ ИВАНА ИЛЬИЧА” Л. Н. ТОЛСТОГО  

И РОМАНЕ „НАОБОРОТ” Ж. К. ГЮИСМАНСА 
 
Предлагаемое нами рассмотрение Л. Н. Толстого как предтечи 

русского декаданса является нехарактерным для отечественного 
литературоведения, однако для западной науки такой взгляд вполне 
традиционен. Европейские и американские исследователи при 
рассмотрении литературы Серебряного века делают упор на 
преемственности классической традиции, в то время как в отечественной 
науке подчеркивается новаторство эпохи рубежа ХІХ – ХХ веков [1; 2]. 
Так, Владимир Санин, герой одноименного романа М. П. Арцыбашева 
рассматривается Отто Бёле в рамках развития архетипов нового человека 
и лишнего человека в одном ряду с героями романов Пушкина, 
Лермонтова, Тургенева и Чернышевского [3]. 

Американская исследовательница Ольга Матич исходит из двух 
положений, в значительной мере определивших методологию нашего 
исследования. Во-первых, она рассматривает Толстого как „переходную 
фигуру между реализмом и ранним русским модернизмом, каким 
последний был сформирован В. Соловьевым и его последователями-
символистами” [4, c. 5]. Во-вторых, ранний модернизм анализируется 
ученой в рамках единого дискурса, который включал декаданс и 
вырождение и был тесно связан с медицинскими исследованиями того 
времени в области ухудшения умственного и физического здоровья 
общества [4, с. 11]. Следует отметить, что О. Матич не проводит четких 
границ между декадансом, символизмом и натурализмом в рамках 
модернизма, подчеркивая упаднические тенденции, характерные для 
мировоззрения эпохи русского fin de siècle в целом [4, с. 24]. 

Влияние наследия Толстого на творчество писателей, чьи 
произведения мы, вслед за А. Н. Долгенко, относим к декадентскому 
роману, отмечалось и в отечественных исследованиях. По замечанию 
А. Л. Кудиной, „личность и творчество Л. Толстого оказали наиболее 
весомое влияние на формирование личности и развитие творчества 
писателя [М. Арцыбашева – Д. З.]. Не случайно М. Арцыбашев в 
привычной для него форме полемической провокации одним из первых 
откликнулся на смерть Л. Толстого” [2, с. 5]. 

Исследование О. Бёле начинается с описания реакции Толстого  
на „Санина”, наполнившего его негодованием не столько из-за 
непристойности, сколько из-за глупости, невежества и самомнения  
[3, с. 3]. Здесь следует отметить, что в западном литературоведении 
творчество Толстого нередко относят к беллестристике, куда несомненно 
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принадлежит Арцыбашев [5, с. 108, 116]. Ирина Паперно говорит об 
эволюции Толстого от беллетристики к религиозно-философским 
сочинениям [6, с. 97]. 

Таким образом, есть основания рассматривать творчество 
Толстого как родственное декадентской прозе. Целью исследования 
является анализ сюжетно-тематического сходства между повестью 
Л. Н. Толстого „Смерть Ивана Ильича” и романом Ж. К. Гюисманса 
„Наоборот” в рамках мотива борьбы с вещным двойником. 

При изучении творчества Толстого следует принять во внимание 
особую „кризисность” жизненного пути писателя, „выражавшуюся в 
страстном отрицании обретений прошлых лет” [7, с. 3]. Например,  
О. Матич характеризует Толстого как „величайшего семейного 
романиста, который стал первым, кто подверг резкой критике половой 
акт и семью, в конечном итоге, изобразив секс, даже с целью 
продолжения рода как нечто аморальное и противоестественное” [4, с. 5]. 

Следует отметить, что на западе Толстой получил широкую 
известность благодаря своей повести „Крейцерова соната”. М. Нордау 
писал в своей книге „Вырождение”: „Несмотря на поразительные 
достоинства поэтических произведений Толстого, он не им обязан своею 
мировою славою и своим влиянием на современников. Его романы, 
правда, были признаны выдающимися произведениями, но в течение 
десятилетий и „Война и мир”, и „Анна Каренина”, и менее объемистые 
его повести и рассказы не находили обширного круга читателей вне 
России, и критика далеко не безусловно восхваляла их автора… Только 
его „Крейцерова соната”, появившаяся в 1889 г., доставила его имени 
мировую известность” [5, с. 108].  

В повести „Смерть Ивана Ильича” выражены гораздо менее 
провокационные взгляды, чем в „Крейцеровой сонате”. Однако, 
сюжетно-тематическое родство с декадентским романом в „Смерти 
Ивана Ильича”, на наш взгляд, напротив, более очевидно.  

В романе „Наоборот” сюжет строится на противостоянии героя, 
выродившегося аристократа дез Эссента, и Фонтенея, идеального  
дома, который герой кропотливейшим образом облагораживает и 
обустраивает. Целые главы посвящены пространным описаниям книг, 
которые расставляет на полках дез Эссент, ароматам, диковинным 
цветам, обоям, вазам, причудливым вещам, престранной столовой, 
напоминавшей „каюту корабля сводчатым потолком с изогнутыми 
балками, обшивкой из смолистой сосны и окошком-иллюминатором в 
деревянной раме” [8]. Сначала герой абсолютно счастлив, старинные 
вещи в доме навевают на него сладостные мечты и воспоминания, 
которым он предается сутками напролет. Затем состояние становится 
мучительно и перерастает в опасную для жизни нервную болезнь. 
Причем болезнь эту можно вылечить, лишь переехав из фантастического 
дома. Дом, создаваемый с такой любовью дез Эссентом и отражающий в 
материальных вещах его внутренний мир, таким образом, начинает 
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убивать самого героя. Однако в финале гибнет дом, а герой спасается 
почти что бегством. 

В „Смерти Ивана Ильича” главный акцент делается на 
нравственном аспекте в рамках внутреннего риторического диалога: 
угрызения совести делают мучительной смерть героя из-за напрасно 
прожитой жизни. Однако в повести неоднократно подчеркивается, что 
именно новая квартира лишила жизни бедного Ивана Ильича. Больной 
герой входит „в гостиную, где он упал, для которой он, – как ему ядовито 
смешно было думать, – для устройства которой он пожертвовал жизнью, 
потому что он знал, что болезнь его началась с этого ушиба” [9, c. 164]. 

Завязкой повести служит появление квартиры прелестной, которая 
нашлась сразу по получении Иваном Ильичом желанной должности с 
пятью тысячами оклада. Квартира эта приводит Ивана Ильича в такой 
восторг, что он сам берется за ее устройство. Новая квартира все сильнее 
и сильнее захватывает его мыли, он уже засыпая представляет себе, 
какой будет зала, включая всякую мелочь, в том числе „блюды и тарелки 
по стенам и бронзы, когда они все станут по местам” [9, с. 148]. Причем 
все это так увлекло главного героя, что „даже новая служба его, 
любящего это дело, занимала меньше, чем он ожидал. В заседаниях у 
него бывали минуты рассеянности: он задумывался о том, какие карнизы 
на гардины, прямые или подобранные. Он так был занят этим, что сам 
часто возился, переставлял даже мебель и сам перевешивал гардины”  
[9, с. 148]. И вот тут-то он и влез на лесенку, „чтобы показать 
непонимающему обойщику, как он хочет драпировать”, да и упал 
роковым образом [9, с. 148]. 

Все эти заботы по обустройству жилища, приведению его к 
идеалу подобны заботам дез Эссента, это будто пародия на 
глубокомысленные и утонченные изощрения француза, начиная от 
пространных размышлений о цветах, лучше всего проявляющихся при 
искусственном освещении, и кончая водоемом, окаймленным базальтом 
и наполненным черными чернилами. Вещи, приобретенные Иваном 
Ильичом, также будто пародируют бесценные и редкостные диковинки, 
находящиеся в Фонтенее. Толстой с иронией сообщает, что у Головиных 
в квартире „в сущности же, было то самое, что бывает у всех не совсем 
богатых людей, но таких, которые хотят быть похожими на богатых и 
потому только похожи друг на друга: штофы, черное дерево, цветы, 
ковры и бронзы. Темное и блестящее, – все то, что все известного рода 
люди делают, чтобы быть похожими на всех людей известного рода. И у 
него было так похоже, что нельзя было даже обратить внимание; но ему 
все это казалось чем-то особенным” [9, с. 148]. 

В повести Толстого речь идет, очевидно, об ином модусе смеха, 
нежели в декадентском романе. Дез Эссент искал возвышенного 
уединения, склонившись над стихами под стеклом великолепной 
трехчастной церковной ризы между двух византийского стиля 
позолоченных медных потиров из бьеврского Аббатства-в-Лесах [8], в то 
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время как Головины „оттирали от себя и освобождались от всяких 
разных приятелей и родственников, замарашек, которые разлетались к 
ним с нежностями в гостиную с японскими блюдами по стенам”  
[9, с. 151].  

Когда у Ивана Ильича начинается медленное ухудшение 
самочувствия, писатель подчеркивает, что проявляется оно в 
расположение духа, которое „страдало немного именно от помещения… 
ибо всякое пятно на скатерти, на штофе, оборванный снурок гардины 
раздражали его: он столько труда положил на устройство, что ему больно 
было всякое разрушение” [9, с. 149]. Даже умирая и понимая, что смерть 
эта вызвана роковою квартирою, он не мог спокойно смотреть на рубец 
на лакированном столе. Он искал причину, устранял ее и досадовал на 
близких за их неряшливость [9, c. 164]. В гостиной смерть мелькает 
перед героем, как некая недотыкомка, через ширмы. Иван Ильич 
надеется, что она, быть может, скроется, но она тут уже явственно глядит 
на него из-за цветов – и герой думает о том, что он потерял жизнь на 
гардине, как на штурме [9, c. 164]. 

Когда дез Эссент после тяжелой болезни идет на поправку,  
доктор советует ему уехать из этого дома, ибо в этом доме его ожидает 
умопомешательство и в придачу легочное заболевание. Само 
переустройство дома становится для Жана навязчивой идеей, доводит 
его до невроза и ввергает в тяжелую болезнь. Дом высасывает жизнь из 
Жана, остаться в живых для него означает разрушить дом. Иван же 
Ильич остается в доме, продолжает холить и лелеять его и умирает в 
своем кабинете, который превращается в комнату мертвеца. 

В начале повести, когда Иван Петрович делает визит 
соболезнования вдове Ивана Ильича, подчеркивается тщетность и 
бесполезность деятельности героя по обустройству жилища. Это 
выражается в таких деталях, как пуф с расстроившимися пружинами, 
благодаря которому разворачивается комическая сценка; часы, которым 
Иван Ильич был особенно рад, так как купил их в брикабраке  
(т. е. подешевле, как некую подделку); кретон розовый с зелеными 
листьями (т. е., скорее всего, безвкусный), о котором покойник 
советовался с Иваном Петровичем [9, c. 134, 136]. 

В нашем исследовании мы исходим из понимания противостояния 
двойников как основы конфликта декадентского романа [10]. На наш 
взгляд, это противостояние может выражаться как противостояние 
между человеком и неодушевленным предметом в качестве двойника, 
овеществленным двойником. Для французского декаданса особенно 
характерно олицетворение двойника в неком здании (доме, башне) или 
городе: в „Наоборот” Ж. К. Гюисманса это – уже неоднократно 
упоминавшийся Фонтеней, в романах Ж. Роденбаха „Мертвый Брюггге” 
и „Выше жизни”– это, прежде всего, мертвый город Брюгге, который 
таинственным образом связан с главными героями. В последнем романе 
неоднократно подчеркивается, что главный герой Борлют, выиграв 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 12 (247), Ч. ІІ, 2012                     

127 

состязание звонарей и получив ключи от башни с колоколами, 
почувствовал, будто ему вручили ключи от собственной могилы. В 
финале романа герой вешается внутри огромного колокола на вершине 
башни, символично сливаясь с неодушевленным предметом. 

Башня присутствует также в романе Гюисманса „Там, внизу, или 
бездна”, где она также как и в „Выше жизни” заставляет героев ощущать 
себя выше жизни, вне ее. Башня, на наш взгляд, представляет собой 
одухотворенный предмет, так как ее издающие звуки колокола имеют 
душу. 

Дом Гюга в романе Роденбаха „Мертвый Брюгге” после смерти 
его жены становится хранилищем вещных останков жены героя: 
портретов, одежды, драгоценностей, гребней, которые хранятся, как в 
музее, а также косы, которую герой отрезал у возлюбленной на смертном 
одре. Таким образом, жилище героя также носит отпечаток 
овеществленного человека. Влияние дома и мистическая связь его с 
главным героем также не подлежит сомнению, хотя бы потому, что Гюг 
ухаживает за оставшимися после покойницы реликвиями, как за 
святынями. 

Исходя из вышеизложенного, квартиру в повести Толстого 
„Смерть Ивана Ильича” логично поставить в один ряд с 
овеществленными двойниками декадентских романов. Следует отметить, 
что борьба человека с вещью, стирание границ между человеком и 
вещью, восходит к творчеству Н. В. Гоголя. Преемственность поэтики 
вещного мира Гоголя в творчестве декадента Ф. Сологуба детально 
анализируется в диссертации Н. А. Горских, где автор говорит о том, что 
живописание „мелочей”, „мертвых” душ и „живых” вещей, склонность к 
гиперболе и другие принципы построения вещного ряда, отдельных 
вещей и вещного мирообраза были восприняты Сологубом от Гоголя 
[14].  

Рассматривая декадентский роман в контексте карнавальной 
традиции, следует отметить, что М. М. Бахтин посвятил последнюю 
главу своего классического труда о Ф. Рабле проявлениям народно-
смеховой карнавальной культуры в творчестве Гоголя. По замечанию 
Бахтина, мир „Мертвых душ” – это карнавальный мир веселой 
преисподней [15]. Мир декадентских романов Ф. Сологуба, с нашей 
точки зрения, также следует рассматривать как веселую преисподнюю. 
Это особенно ярко выражено в гротескном эпизоде из „Дыма и пепла”, 
когда Триродов, который по мнению К. Чуковского, не кто иной, как 
смерть, приглашает к себе на бал мертвых живых людей и живых 
мертвецов [16]. 

Мы полагаем, что противостояние человека и вещи, которое 
присутствует у французских декадентов, в русском декадентском романе 
имеет тенденцию к слиянию человека с вещью, порождая традицию 
недотыкомок, чертовых кукол, живых мертвецов и им подобных. 
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Рассматриваемая нами проблема соотношения человека и вещи 
родственна проблеме части и целого. О. Матич, ссылаясь на труд 
Д. Мережковского „Толстой и Достоевский”, говорит об одержимости 
Толстого расчленением тела, изображением отдельных его частей, 
повторяющейся детали, таких как хорошо известная верхняя губка 
княгини Болконской, и проводит параллель с гоголевским носом  
[4, с. 35]. Однако изображение тела у Толстого и Гоголя принципиально 
различается. Интерпретация преображения традиции гротескного тела в 
декадентском романе, на наш взгляд, в значительной степени зависит от 
понимания разницы между гротескным изображением носа у Гоголя и 
„метонимической репрезентацией тела у Толстого” [4, с. 33]. В то время 
как у Гоголя нос превращается в нечто живое и целостное, у Толстого 
подчеркивается сильный разъединяющий потенциал части, части тела 
изображаются подчеркнуто мертвыми, отделенными, отсеченными от 
тела.  

Таким образом, в повести Толстого „Смерть Ивана Ильича” и 
романе „Наоборот” Гюисманса развивается мотив борьбы человека с 
домом, помещением, его вещным двойником. Внутренний мир героя 
испытывает влияние внешнего, вследствие чего он начинает гибнуть под 
натиском вещественности. Данный мотив характерен для декадентского 
романа как жанровой разновидности в рамках тенденции к стиранию 
граней между человеком и вещью, которая восходит к Гоголю, а через 
него – к карнавальной традиции гротескного реализма. 

В дальнейшем перспективными будут исследования влияния 
наследия Толстого на декадентский роман в рамках трансформации 
карнавальной традиции с учетом медицинского дискурса эпохи рубежа 
XIX – XX веков. 
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Зубар Д. О. Мотив боротьби з речовим двійником у повісті 

„Смерть Івана Ілліча” Л. М. Толстого і романі „Навпаки” 
Ж. К. Гюїсманса 

Статтю присвячено дослідженню мотиву боротьби героя з 
будинком в повісті Л. М. Толстого „Смерть Івана Ілліча” і романі 
Ж. К. Гюїсманса „Навпаки”. Показано, що в цьому мотиві проявляється 
тема боротьби людини з речовим двійником, що сягає гоголівської 
карнавальної традиції в рамках одухотворення речі, упредметнення 
людини і стирання кордонів між людиною та річчю.  

Ключові слова: речовність, двійник, карнавальність, будинок, 
декадентський роман. 

 
Зубарь Д. А. Мотив борьбы с вещным двойником в повести 

„Смерть Ивана Ильича” Л. Н. Толстого и романе „Наоборот” 
Ж. К. Гюисманса 

Статья посвящена исследованию мотива борьбы героя с  
домом в повести Л. Н. Толстого „Смерть Ивана Ильича” и романе 
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Ж. К. Гюисманса „Наоборот”. Показано, что в данном мотиве 
проявляется тема борьбы человека с вещным двойником, восходящая к 
гоголевской карнавальной традиции в рамках одушевления вещи, 
овеществления человека и стирания границ между человеком и вещью.  

Ключевые слова: вещность, двойник, карнавальность, дом, 
декадентский роман. 

 
Zubar D. The motive of struggle with an inanimate doppelganger 

in the story „The Death of Ivan Ilyich” by L. Tolstoy and the novel  
„À rebours” by J. K. Huysmans 

The paper studies the motive regarding the struggle of the character 
against his house in the story „The Death of Ivan Ilyich” by L. Tolstoy and the 
novel „À rebours” by J. K. Huysmans. It currently demonstrates that the 
motive is a manifestation of the theme of struggle of a person against an 
inanimate doppelganger. The theme derives from the Gogol’s tradition of 
empathy towards an object, externalization of a person, and the deletion of 
borders between person and object.  

Key words: inanimateness, doppelganger, carnival tradition, house, 
decadent novel. 
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УДК 821.161.1-32.09+929 Рубина 

 
Т. О. Крот 

 
ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЖА  
В РАССКАЗАХ ДИНЫ РУБИНОЙ 80-х гг. XX ВЕКА 

 
Дина Рубина – одна из самых известных писательниц рубежа 

тысячелетий. Свое литературное творчество писательница начала с 
жанра рассказа, напечатав первое произведение „Беспокойная натура” 
(1971 г.) в журнале „Юность”, после чего Д. Рубина становится 
постоянным автором этого издания. Здесь выходят ее рассказы  
„По субботам”, „Этот чудный Алтухов”, „Возвращение к пройденному”, 
в которых она заявляет о себе как автор прозы для юношества. 
Одновременно она печатается в Узбекистане в журнале „Звезда 
Востока”, где публикуется ее повесть „Двойная фамилия” (1979), рассказ 
„Когда я стану бриться” (1985). В ташкентском издательстве выходит 
первая книга автора – сборник „Когда же пойдет снег?..” (1980), затем 
сборники „Дом за зеленой калиткой” (1982), „Отворите окно!” (1987). 
После эмиграции писательница не издавалась, поэтому в 1990-е годы 
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читатели практически заново познакомились с ее творчеством.  
С переездом в Израиль, где писательница живет и пишет уже более 
двадцати лет, в своем творчестве она переходит к более крупным 
формам: повестям („Во вратах твоих” 1993, „Глаза героя крупным 
планом” 1995, „Высокая вода венецианцев” 1996, „Последний кабан из 
лесов Понтеведра” 1998) и романам („Вот идет Машиах!” („Вот идет 
Мессия!”, 1996), однако в жанре рассказа работает до сих пор. 

Литературные критики чаще пишут о ее романах и  
повестях (С. Шишкова-Шипунова, Ю. Павлов, А. Вяльцев, Т. Кравченко, 
А. Марченко), а исследований, посвященных рассказам писательницы, 
немного. Данным обстоятельством и обусловливается актуальность 
данной статьи, задача которой состоит в выявлении и описании 
особенностей при изображении Д. Рубинной образов детей в своих 
ранних рассказах.  

Персонаж литературного произведения может создаваться 
различными средствами и способами. Для того, чтобы воплотить в 
художественном тексте полноценный человеческий характер, писатель 
обычно „предлагает” читателю взглянуть на действующего в 
произведении персонажа с различных ракурсов: охарактеризовать героя 
через его собственную речь и поступки; показать его „глазами” других 
персонажей; в той или иной форме передать собственное авторское 
мнение и т. д. Как правило, подача образа литературного героя в его 
различных ипостасях связана и с чередованием композиционно-речевых 
структур в художественном тексте, которые нередко определяют как 
отдельные текстовые „зоны”: зона автора, зона персонажей, 
несобственно-прямая речь (структуры, где переплетаются „голоса” 
самого писателя и его героев) и другие. Показ художественного образа с 
различных сторон делает его более зримым, конкретно-образным и, в 
конечном счете, наделяет литературного героя большей достоверностью. 

В данной статье мы остановимся на анализе наиболее важных 
художественных способов создания характеров персонажей и 
попытаемся проследить, как и с какой целью их использует Д. Рубина в 
одном из своих ранних рассказов „По субботам”. 

Произведение представляет собой рассказ автора об одном дне из 
жизни одинокой девочки-подростка. Отец их с мамой бросил, а мать, не 
выдержав удара, уехала в Америку, оставив дочь Еву одну. Не сумев 
жить в одиночестве в родительской квартире, она стала жить с пожилой 
тетей мамы. Ева – самая маленькая выпускница специальной 
музыкальной школы, играет на фоно в джазово-симфоническом 
оркестре. В канву авторского повествования включаются вкрапления 
внутренней речи персонажа. Так, при авторском описании одного из 
участников оркестра, Димы, героиня обращается к самой себе: „Слушай, 
а он тебе нравится, – сказала Евка и, немного подумав, небрежно 
ответила: – Да, чуть-чуть…” [6, с. 10]. Внутренняя речь персонажа, в 
отличие от несобственно-прямой, явно диалогична, что в тексте 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 12 (247), Ч. ІІ, 2012                     

132 

проявляется в использовании императива глагола, а также вопросно-
ответной форме размышлений. Данное наблюдение подтверждает более 
продолжительный внутренний диалог после подчеркнуто вежливого и 
спокойного диалога с отцом, с которым они не виделись полгода, а 
встретилась случайно на остановке. „Евка вздохнула и удивилась про 
себя своему спокойствию. „Ну же, – сказала она себе, – что же ты 
молчишь? Что же ты не скажешь ему всего, что накопила ночами? 
Помнишь, ты мечтала о том, как встретишь его и бросишь в лицо: „Вы 
оба – предатели! Вы оба бросили меня. Ты – ради той женщины, мать – 
оттого, что кроме тебя ей никто не нужен. Даже дочь! Вы убили меня в 
четырнадцать лет! Я не живу. Я совсем одна на свете…” 

Но ничего этого ей не хотелось говорить. Ей было жалко 
человека, который, в сущности, был намного счастливей ее. Почему-то 
жалко…” [6, с. 21]. Данный внутренний диалог является ярким примером 
удачного, на наш взгляд, соединения внутренней речи персонажа с 
авторскими наблюдениями. В тексте рассказа этот внутренний диалог 
героини носит ключевое значение для раскрытия полного образа Евы. 

Портрет в литературе – это изображение внешности героя: его 
лица, фигуры, одежды, манеры поведения. Портрет причисляют к одним 
из главнейших способов характеристики художественного персонажа, 
что, думается, абсолютно справедливо, ведь в художественном 
произведении персонаж – центральный объект авторского изображения. 
Художественный образ персонажа, как считает Л. Я. Гинзбург, – это 
„серия последовательных появлений или упоминаний одного лица. 
Изображение его слов, действий, внешних черт, внутренних состояний, 
повествование о связанных с ним событиях, авторский анализ – все  
это постепенно наращивается, образуя определенное единство, 
функционирующее в сюжетных многообразных ситуациях” [2, с. 12].  
В произведениях больших писателей портрет нередко отождествляется в 
нашем представлении с художественным образом. Следует, вероятно, 
полностью присоединиться к словам Л. Я. Круглика о том, что „портрет 
не исчерпывается воспроизведением внешности как таковой, портрет – 
это не только лицо героя, но и фигура его, походка, жест, поза, его 
привычки, манера вести себя, говорить, это особенности его голоса, 
интонации, так как голос, жест, мимика в своей совокупности выражают 
непосредственную реакцию героя на происходящие вокруг события, 
раскрывают сложность и многогранность его характера” [4, с. 52].  
В портрете, как известно, нет ничего лишнего, ведь даже мельчайшая 
подробность может нести огромную художественную нагрузку, при этом 
особенностью портрета является также и то, что он никогда не бывает 
исчерпывающим. Портрет персонажа может быть как кратким, так и 
подробным, однако его всегда дополняет множество моментов и 
ситуаций, которые помогают читателю выразительнее и ярче „увидеть” 
персонажа. Портрет в рассматриваемом произведении в традиционном 
понимании отсутствует. Образ героини складывается из различных 
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замечаний автора, других персонажей или самой Евы. „Почистив зубы, 
она внимательно посмотрела на свое отражение и сказала ему 
полушепотом, чтобы бабка не слышала: „Папа говорит, что ничего – все 
девушки к шестнадцати годам расцветают. Что ж, будем надеяться… Но 
ты, дитя мое, что-то подозрительно долго не расцветаешь! Прости, 
конечно, но сдается мне, что ты просто-напросто кикимора! – закончила 
она и водрузила расческу на место, потому что бабка любила порядок. 
Скуластая и раскосая Евка в зеркале ничего не ответила, но, наверное, 
затаила обиду” [6, с. 7]; „Ты же знаешь, я человек без привязанностей”  
[6, с. 18]; „А я не судья, чтобы осуждать, и не Христос, чтобы прощать. 
Я, папа, просто равнодушный человек…” [6, с. 20]. 

Замечания автора носят более глубокий внутренний смысл, 
раскрывая характер персонажа более глубоко: „Она вообще была 
негромким человеком” [6, с. 7]; „Она считала, что пожилым людям 
многое стоит прощать – так с ними легче жить” [6, с. 7]; „…ей было 
скучно и тяжело – в общем-то ее всегдашнее состояние”[6, с. 7].  

Отражательная функция литературы, применительно к прямой 
речи персонажей, предполагает воспроизведение жизненных ситуаций и 
характеров во всем многообразии индивидуального и типического. 
Лингвостилистическая характеристика героя является важнейшим 
компонентом его характера. А. Н. Васильева в своей книге 
„Художественная речь” (М., 1983) следующим образом отзывается о 
роли прямой речи в характеристике персонажа: „Потенциально прямая 
речь персонажей способна отразить все множество стилистических 
разновидностей функционирующего исходного языка. Однако реально 
она отражает их с далеко не одинаковой полнотой, и эта вторая черта 
столь же закономерна, как и первая” [1, с. 70]. Далее А. Н. Васильева 
подробно останавливается на тех свойствах художественного 
произведения, которые качественно изменяют категорию „прямая речь” в 
художественной литературе. „Во-первых, какой бы специфической 
стороны действительности ни касалась литература, она на первый план 
всегда выдвигает не узко специальный, а общечеловеческий аспект в 
изображении.  

Во-вторых, художественная литература дает конкретно-образное 
представление о человеке и его жизни, в то время как в официально-
деловой и научной речи они предстают в абстрагированном виде, а это 
предполагает и определенные границы репрезентации названных стилей, 
тем более что сами они необщеупотребительны. 

В-третьих, в литературе персонажи представлены 
преимущественно в живом общении друг с другом, и, соответственно, в 
живой непосредственности внутренней речи, а это определяет не только 
преимущественную активность разговорно-обиходного стиля 
литературных героев, но и преимущественную представленность других 
стилей в их устной форме (хотя и через письменную). 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 12 (247), Ч. ІІ, 2012                     

134 

В-четвертых, для того, чтобы создать форму жизнеподобия в 
прямой речи персонажей, как и в других проявлениях искусства „не 
только не обязательно полное представление частных деталей, но оно и 
вредно. Писатель должен отобрать такое количество стилистически 
маркированных элементов, чтобы у читателя возникло субъективное 
ощущение данного стилистического качества, дополняемое, как и другие 
не прямо выраженные элементы изображения, творческим выражением. 
Речь персонажа является изображением, здесь должен быть отбор, 
общение и заострение” [4, с. 70 – 71].  

Речь персонажа, как известно, представляет единство содержания 
и формы, а то и другое так или иначе может быть связано с манерой речи 
персонажа и ассоциироваться с его внешностью вообще, в которой, в 
свою очередь, отражается характер. Внешность, внешняя манера речи 
чаще передаются через композиционно-речевые структуры авторской 
речи, так же как и характер персонажа проявляется не только в его речи, 
а и в его поступках, которые в основном изображаются в авторской речи.  

Внешняя манера речи героя может вытекать из самого его 
речевого строя, но она не всегда полностью выражается в нем; обычно 
внешняя манера, выражаемая авторскими речеизобразительными 
ремарками, содержательно дополняет, обогащает речь персонажа (а 
через нее и сам характер), а в ряде случаев дает читателю возможность в 
корне переосмыслить выраженное непосредственно словами. Образ 
персонажа, особенности его речевого поведения, а значит и внутренний 
мир героя, наиболее полно и ярко раскрываются в диалогах с другими 
персонажами, ведь диалог как форма речи передает двустороннее 
общение людей. Участники коммуникации в диалоге чаще всего 
постоянно меняются ролями, становясь на какое-то время то говорящими 
(активными участниками), то слушающими (пассивными). В ситуации 
диалога отдельные высказывания возникают мгновенно, иначе говоря, – 
спонтанно. Каждая реплика в той или иной мере зависит от предыдущей, 
являясь откликом на нее.  

Текст рассказа густо насыщен репликами персонажей как 
главного, так и второстепенного плана. В основном это небольшие по 
объему, но многочисленные диалогические вкрапления в авторское 
повествование, которые оживляют текст. А диалогические реплики 
главной героини служат основной цели автора – раскрытию характера 
героини. „– Ты сегодня в расстроенных чувствах, девочка? – спросил он. 
И в голосе его не было ни капли насмешки. 

– Да нет, в сущности… – ответила ему Евка. И чтобы Акундин 
понял, что отвечает она только ему, а не Диме, она посмотрела прямо в 
его умные и настороженные глаза. – Просто сегодня в связи с погодой, 
наверное, у меня разболелось одиночество. Но это чепуха, старые раны 
всегда ноют в непогоду… – И тут же ей стало стыдно, что она вдруг это 
сказала, и она быстро перебила себя: – Ой, ребята, слушайте, у меня кот 
необычайно талантлив. Возьму на фоно „ля” – он в ля мажоре мяукает, 
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возьму „соль” – он воет в соль мажоре… Гениальный кот!” [6, с. 14]. 
Речь героини тесно связана с ее душевным состоянием, поэтому она 
живо реагирует на смену ее настроения. Авторские ремарки в данном 
случае естественно вписываются в канву диалога, завершая картину. 

Другим не менее интересным способом характеристики образа 
персонажа является несобственно-прямая речь, под которой обычно 
понимают разновидность формальной авторской речи, в которой 
достаточно ощутима активность включения элементов речи (в том числе 
внутренней, мысленной) третьего лица. „Несобственно-прямая речь. 
Форма передачи чужой речи, сочетающая в себе элементы прямой и 
косвенной речи. В несобственно-прямой речи в той или иной степени 
отражаются лексические и синтаксические особенности чужого 
высказывания, манера речи литературного персонажа, эмоциональная 
окраска, характерная для прямой речи, но передается она не от имени 
персонажа, а от имени автора, рассказчика, который в этом случае 
выражает мысли и чувства своего героя, сливает его речь со своею 
речью. В результате создается двуплановость высказывания: передается 
внутренняя речь персонажа, его мысли, настроения (и в этом смысле 
„говорит” он), но выступает за него автор; объективная оценка событий 
сочетается с преломлением их сквозь призму восприятия персонажа”  
[5, с. 231 – 232].  

Средства, выделяющие несобственно-прямую речь из авторского 
контекста, чрезвычайно многообразны. Л. А. Соколова к числу таких 
средств относит: 

1) смену временного плана;  
2) изменение модального плана;  
3) слова и словосочетания, выделяющиеся особым значением;  
4) различного рода повторения;  
5) номинативно-восклицательные предложения;  
6) указательные частицы и конкретизирующие наречия места и 

времени; 
7) употребление форм местоимений и глаголов с точки зрения 

героя, а не автора [7, с. 70]. 
Обыкновенно конструкции с несобственно-прямой речью 

представляют собой более или менее объемные включения формально не 
выделенной и синтезированной с собственно авторским текстом прямой 
речи персонажей, по которым эту прямую речь читатель ощущает как 
„проглядывающую” и силой воображения может воссоздать в более 
полном виде. „Евка взяла ноты и в который раз удивилась, какой этот 
Рюрик милый и предупредительный человек. На прошлой репетиции она 
вскользь заметила, что здорово было бы поиграть рапсодию Гершвина, 
да ноты трудно достать. И вот он бегал по городу, доставал, может быть, 
простудился из-за этого. Чудак такой… Евка вспомнила его ласковый, 
чуть косящий взгляд и улыбнулась. Он один из всего оркестра называл ее 
не „праматерью” и „прародительницей”, а как-то забавно и щекотно, так 
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что Евка морщила нос, когда он к ней обращался. Он называл ее 
„Еванька”. Ужасно смешно! Евка опять вспомнила его ласковую, 
просящую улыбку и подумала: „Какой милый этот Рюрик. Нежный ко 
всем, без исключения… Князь Мышкин… Это, наверное, то, что 
называется светлой личностью. Я бы хотела, чтобы у меня была собака с 
таким характером… Нет, нет, это ничуть не оскорбительно! – заверила 
она саму себя. – Настоящего друга-собаку с таким характером…”  
[6, с. 12]. В приведенном примере четко прослеживается удачное 
соединение конструкций с несобственно-прямой речью, внутренней 
речью и авторским повествованием, которое позволяет наиболее 
колоритно и живо передать образ персонажа.  

Таким образом, из представленных в раннем произведении 
Д. Рубиной композиционно-речевых структур и их соединений следует 
вывод об их разнообразном использовании писательницей, а также о 
различном соединении и пересечении зон автора и персонажа. 
Проведенный анализ касается только одной из сторон своеобразия жанра 
рассказа писательницы, перспективным является комплексный анализ 
прозаических произведений малой жанровой формы, а также выявление 
жанрового своеобразия рассказа у Дины Рубиной. Учитывая малую 
степень исследовательности рассказов писательницы в целом и 
проблемы создания образа персонажа в частности, на наш взгляд, 
является весьма перспективным в дальнейшем изучение произведений 
малой жанровой формы именно в связи с особенностями изображения 
персонажей.  
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Крот Т. О. Форми репрезентації персонажа в оповіданнях Діни 
Рубіної 80-х рр. ХХ ст. 

Статтю присвячено аналізу образу персонажа в оповіданнях однієї 
з найвідоміших письменниць межі тисячоліть – Діни Рубіної. У статті 
розглянуто композиційно-мовленнєві структури (пряма мова, внутрішній 
діалог, невласне пряма мова, діалогічне мовлення), за допомогою яких 
письменниця створює образ дійової особи в одному зі своїх ранніх 
оповідань „По суботах”, який є твором для юнацтва. 

Ключові слова: пряме мовлення, невласне пряма мова, діалог, 
образ діючої особи, авторська розповідь.  

 
Крот Т. О. Формы представленности персонажа в рассказах 

Дины Рубиной 80-х гг. ХХ века 
Статья посвящена анализу образа персонажа в рассказах одной из 

самых известных писательниц рубежа тысячелетий – Дины Рубиной.  
В статье рассматриваются композиционно-речевые структуры (прямая 
речь, внутренний диалог, несобственно-прямая речь, диалогическая 
речь), при помощи которых писательница создает образ персонажа в 
одном из своих ранних рассказов „По субботам”, который является 
произведением для юношества.  

Ключевые слова: прямая речь, несобственно-прямая речь, диалог, 
образ персонажа, авторское повествование.  

 
Krot T. O. Forms of the character’s representation in the Dina 

Rubina’s short stories of the 80-th years of XX century 
The article is devoted to the analyse of the character at the short stories 

of one of the most popular writer on boundary of thousand years – Dina 
Rubina’s. In the article is considered fall kinds of speech structures (direct 
speech, inner dialog, direct speech not proper, dialog), which help writer to 
create character of the main heroine at one of her early stories „On Saturdays”, 
which is a work for young people.  

Key words: direct speech, direct speech not proper, dialog, character of 
main hero, author’s narration.  
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УДК 792.071.2.027 
 
А. А. Плотникова 

 
АВТОР-ИЗГОЙ В ТВОРЧЕСТВЕ А. Н. ВЕРТИНСКОГО 

 
Литература ХХ века привносит новые явления в литературный 

процесс и в теорию об авторе. Активные изменения в социуме влияют на 
поведение творца в сложившихся условиях. В рамках унификации 
мышления появляется новый тип „автор-изгой” – нонконформистское 
явление – новое в условиях действительности. Чтобы избежать 
конфронтации с правительством или правящим в обществе классом, 
автор изначально дистанцируется, замыкает внутренний круг 
собственного пространства и выступает с позиции изгоя, прочем это 
может проявляться как в жизненном, так и в творческом пути. Появление 
такого типа характерно для тоталитарных государств, где искусство 
подчиняется единой схеме, а все, что вне – оказывается за бортом. 
А. Н. Вертинский – феномен начала ХХ века. Изначально он становится 
в стороне от общего литературного процесса своей эпохи, основав тем 
самым новый эстрадный жанр. 

Проблемой автора в тексте занимались многие исследователи, 
такие как Н. Г. Бландова, И. Б. Корман, Ю. М. Проскурина, И. П. Карпов, 
Г. В. Краснов, С. Е. Руссова. Однако данный аспект не был изучен в 
творчестве А. Н. Вертинского, поэтому в данной статье хотелось бы 
рассмотреть именно репрезентацию типа „автор-изгой” в лирическом 
тексте поэта на разных этапах его творческого пути. 

В начале своего творческого пути артист выбирает малый жанр 
„ариэток” и маску Пьеро, тем самым „отделяя” себя от зрителя и 
царившего разнообразия литературных направлений. Раскрывая тему 
маленького человека, артиста, своеобразного маргинала в обществе, поэт 
и сам отступает на эту позицию и создаёт закрытый мир, зачастую не 
понимаемый слушателем должным образом. 

Будучи одиноким в родном краю, он уходит от действительности. 
Возникает оппозиция: „Я” (артист, Пьеро) и „Они” (зрители, обыватели). 
Вертинский инициирует себя с Пьеро – маской, за которой скрывает свой 
„внутренний” мир. Выбрав ее, артист сознательно уходит в мир  
Дель-Арт, в истоках своего творчества используя театрализацию и 
буффонаду. Несмотря на видимую простоту ариэток, автор активно 
пользуется символизмом и скрытностью в тексте. Так, например, 
сквозным символом раннего творчества является образ луны – типичный 
для символики декаданса. Использование лунного света, лунности 
является маркером – разделителем реального и вымышленного мира 
автора, где он отдает предпочтение ночному, загадочному, 
иностороннему. Творец заведомо уводит зрителя в символичный 
декаданс, рассчитывая на „свою” аудиторию и тем самым выводя свои 
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песенки на архитекстуальный уровень, выдавая глубокую человеческую 
драму за примитивный жизненный сюжет. Так все творчество раннего 
периода строится на формировании иллюзорного экзотического 
пространства. Наиболее употребимые существительные, используемые 
для характеристики мира произведений: пляж, море, океан, Париж, 
Дамаск, Венеция. Они встречаются намного чаще, чем маркеры 
реального мира. Это свидетельствует об особой задаче: организации 
экзотического для простого обывателя пространства, способного увести 
в дали и отвлечь от серой, а зачастую печальной реальности. При этом 
артист в нем всего лишь изгой, вынужденный прятаться за своей маской, 
уставший „от белил и румян” [1, с. 276]. Наиболее ярко в раннем периоде 
творчества оппозиция „Я – Они” раскрывается в стихотворении „То, что 
я должен сказать”, где „кто-то”, „никто” и есть те, от кого поэт хотел бы 
отделить себя. Артист дистанцируется от „них” – зрителей, живёт в 
духовном мире, без материальных оков, поскольку просто не может 
существовать в бытовом пространстве. Контраст „духовного” и 
„материального” особо остро проявляется в стихотворении „Трефовый 
король”: из лунного мира Пьеро, с его песнями Коломбину „Далеко-
далеко в своё царство ослиное” «навеки увозит трефовый король”  
[1, с. 287]. Сам Пьеро не принадлежит к миру трефового короля и не 
сможет никогда к нему принадлежать. Таким образом, изначально 
А. Н. Вертинский отделяет себя от обывательского общества. Уехав из 
страны, он покидает его ещё и географически на долгие десятилетия. 

В эмиграции артист Вертинский так и не смог влиться в общество 
скитальцев по миру. Противостояние возникает на фоне трепетного 
отношения его к искусству и условиям кабацкой реальности. Поэт 
создаёт мир театра в своих произведениях, выстраивая новую 
оппозицию: „реальный мир” – „театральный, бутафорский мир”. За 
границей он ощущает себя изгоем – постоянно противостоит 
окружающей действительности. Автор отождествляет себя с 
определенным замкнутым миром – миром артистов и театра. В категории 
„культура” превалирует использование терминов, характеризующих 
театр и кинематограф: актрисы, суфлер, кулисы, балаганчик, фуэте, 
шуты, куплетисты, креп, фрак, шипр, сцена, кино, шарманка, клоун, 
маэстро, концерт, акробаты, балерина. Героями его песенок становятся 
люди, принадлежащие к миру искусства: актеры и актрисы. При этом 
автор раскрывает своих героев с бытовой, привычной стороны, а не 
поднимает их на пьедестал. Артисты – люди с проблемами, слезами, 
драмами, горем, любовью, меркантильностью. Вертинский создает 
иллюзорный мир в реальном с целью ограничения собственного 
пространства. Причем вся театрализация, используемая автором, сужает 
круг понимающих, но одновременно и приближает зрителей к 
эпатажному миру театра. Сам он относится к определенной группе 
артистов – „Мы – птицы певчие” [1, с. 377], отсюда и одежда, стиль, 
атрибутика, язык. Он в первую очередь творец, несущий людям свет и 
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успокоение. В творчестве поэта зафиксированы культурные маркеры, 
характерные исключительно для мира театра: Братья Патэ, „Танго 
Гашиш”, менуэт, „Испано-Сюиза”. Мир артиста – волшебный, 
загадочный, но недолговечный. Общество артистов создает закрытый 
круг, замкнутое пространство, в который не может проникнуть обычный 
человек. В изображении театра постепенно стирается оппозиция: „Я – 
Они” и появляется – „Мы – Они”, где сам автор вместе с другими 
артистами противостоит зрителям. К сожалению, часто в его внутреннем 
мире „осень” – слава быстро уходит: 

Только ветер с афишной колонны 
Рвет плакаты „Последний концерт” [1, с. 367]. 

Автор посвящает себя театру, его жизнь принадлежит только искусству, 
он заявляет об этом открыто: 

Я живу, я жить могу без веры,  
Только для искусства одного, 
И в моих глазах пустых и серых,  
Люди не заметят ничего [1, с. 368]. 

Не проникнуть в его мир души обычному человеку, зрителю. 
Поскольку артист – человек уникальный, тонкий, и для многих неземной, 
ему приходится оставаться в стороне от общества. В стихотворениях, 
посвящённых театру, поэт использует местоимение „мы” вместо 
привычных „я”, „вы”, что свидетельствует о его непосредственной 
принадлежности к классу „униженных”: 

Оба мы нищие, оба унылые, 
Счастия нам не дано [1, с. 284]. 

В тексте Вертинский выбирает позицию одиночки по отношению 
к реальному миру: не понят, хотя и принят. Говоря о 
противопоставлении миров, нельзя не упомянуть об отношении автора к 
загробному миру, поскольку тема смерти в его произведениях 
неотъемлема от темы любви. Проанализировав произведения поэта, было 
выявлено использование более 30 маркеров „божественности”. Зная об 
искренней любви артиста к церкви, возникшей ещё в раннем детстве, 
следует сказать об особой позиции по отношению к „мирскому” и 
„божественному”. Во многих произведениях возникает контраст 
„реального” и „загробного” миров. Так в стихотворении „Дым без огня” 
действительность – „так… пустяки… просто дым без огня”[1, с. 281].  
А вот в „Дансинг-герл” в форме сна и воспоминаний автор 
противопоставляет мир грёз и реальный, причём в котором все люди 
изгои, так как лишены счастья и права выбора. 

В 30 – 50 гг. в противоположность всеобщему героизму в 
литературе героем Вертинского остаётся маленький человек. В то время 
героем был стереотипный человек – у Вертинского же исключение из 
правил. Сугубо личное артиста противостоит общегосударственному. 
Для детерминированной системы образов Вертинского характерно 
изображение „маленького человека”, чужого для всех, незаметного, 
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ненужного, оскорблённого, но поэт старается показать его значимость в 
собственном мире, пусть и вымышленном. Так, в стихотворении 
„Девочка с капризами” артист активно использует местоимение „Мы”, 
демонстрируя своё положительное отношение к уникальному человеку. 
Ведь девочка, как и он сам не такая как все, хотя ее уникальность 
кажется лишь отклонением от нормы: 

Мы никем не поняты и разочарованы. 
Нас считают маленькой и теснят во всем [1, с. 286]. 

Артист понимает и стоит на ее стороне: „Вашу жизнь тяжёлую я 
один пойму” [1, с. 287]. Тема детства вызывает ещё одну оппозицию, в 
которой автор остаётся изгоем: „Мир взрослых – Мир детей”. Причём 
автор в мире детей видит чистоту и искренность, которой больше нет у 
взрослых. Отсюда и теплота в детских обращениях: „мальчик-пай”, 
„малютка”, „крошка”, „глупый ребёнок”, „малый” – каждому из них 
присуща положительная коннотация, выражающая отношение автора. 
Его идеальный и недоступный мир – сказка, о которой он лишь может 
мечтать, и который не имеет ничего общего с реальным миром, от 
которого он уходит. Необходимо отметить, что детство и его маркеры 
присущи всему творчеству поэта. 

По возвращению на родину поэт попадает в тоталитарное 
общество, где интеллигентный человек – изгой: его не печатают, о нем 
не пишут. В сложившихся условиях народность (общепринятая 
идеология) и творчество А. Вертинского образуют антитезу. С. Руссова 
пишет: „Поскольку социальная детерминированность личности 
проявляется в притяжении и отталкивании, поскольку возникают два 
потока в литературе (и других сферах искусства) – официальный, 
призванный укреплять государственный строй, и антитоталитарный, 
разрушающий государственную мифологию” [2, с. 190]. Все его 
творчество („мещанское”, „эмигрантское”) противоречит советскому 
искусству. В своих воспоминаниях он пишет о всех тех трудностях, 
которые подстерегали его дома. Однако Вертинский не уходит в себя, не 
пишет „в стол”, при этом, не вступая в союз с системой. Он 
аккомодируется, чуть изменив тексты, но остается на своем уровне. Он 
чувствует себя „чужим”, непринятым. Мы видим в письмах: „Только 
холодно – мерзнут ноги, мерзнет душа – подмерзает „искусство”, – 
которого я являюсь „сеятелем”. Нетопленые театры с полузамерзлыми 
зрителями – все это немножко напоминает музей восковых фигур, 
который мне поручено растопить „глаголом” своего „полупризнанного” 
искусства и превратить в людей! При напряженном труде, 
сверхдозволенной медициной затрате сил, я получаю сомнительное 
удовольствие от удовольствия зрителей или слушателей, которые 
мимоходом послушали какой-то наивный бред о „красивых чувствах” и 
разошлись под шумок, покачивая головами и добродушно улыбаясь: 
„Есть же, мол, еще такие чудаки!” – чтобы приступить опять к своим 
примусам, авоськам и разговорам, завистливым, злобным и мелочным.  
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А я... получаю взамен холод номера и холод одиночества. Таким 
образом, мне платят „продуктами из рефрижератора” – 
свежезамороженной и потому безвкусной дрянью” [1, с. 271]. Он так и 
остался в стороне. Хотя в эмиграционном творчестве прорисовывается 
оппозиция „Родина” – „Мир”, автор приводит более 10 упоминаний 
Родины, цветовые ассоциации – синий, белый, ментальные цвета России. 
Вертинский, прожив 30 лет в эмиграции, остался русским, а значит 
чужим, изгоем. Он пишет: „И несем в чужие страны / Чувство русское 
тоски” [1, с. 351] – парадоксально, но и на Родине тоска не покинула его, 
и он так и не стал своим. В воспоминаниях мы читаем: „Обо мне не 
пишут и не говорят ни слова, как будто меня нет в стране. Газетчики и 
журналисты говорят: „Нет сигнала”. Вероятно, его и не будет. А между 
тем, я есть! И очень „есть”! Меня любит народ! (Простите мне эту 
смелость.) 13 лет на меня нельзя достать билета! Все это мучает меня.  
Я не тщеславен. У меня мировое имя, и мне к нему никто и ничего 
добавить не может. Но я русский человек! И советский человек. И я хочу 
одного – стать советским актёром. Для этого я и вернулся на Родину”  
[1, с. 367]. А. Н. Вертинский навсегда остался русским, а советским так и 
не стал. 

Таким образом, в условиях монументальной литературы малый 
жанр, к которому относятся произведения А. Н. Вертинского отходит на 
второй план. В литературе происходит смешение течений, а в  
эпоху сталинизма возникает шаблонность. Происходит уничтожение 
понятия элитарности, интеллигентности в искусстве. А значит, был 
создан социально-исторический фон, необходимый для изгойничества.  
В творчестве А. Н. Вертинского мы можем выделить закрытые 
пространства „Родина”, „Театр”, „Социум”, „Детство”, по отношению к 
которым он остаётся в стороне, исходя из тех или иных причин.  
В раннем творчестве выделяется оппозиция „Я” (Пьеро) – „Они” 
(зрители), от которых он ограничивается по собственной воле. Для 
периода эмиграции характерен контраст „Мы” (артисты) – „Они” 
(публика), где в понятии „Мы” заключены артисты, творцы, актеры и 
просто небезразличные поэту люди. По возвращению на Родину 
А. Н. Вертинский вновь остаётся непринятым изгоем, которому 
„позволили” дожить на родной земле. Проанализировав жизненный и 
творческий путь артиста, можно сделать вывод, что на протяжении всего 
творческого пути автор в лирическом тексте относится к типу  
„автора-изгоя”. 
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Плотникова А. А. Автор-вигнанець у творчості 
О. М. Вертинського 

У даній статті розглядається творчість О. М. Вертинського. Також 
на матеріалі його творів виявляється система уявлень про автора 
ліричного тексту, в рамках яких тип „автора-вигнанця” стає 
репрезентативним. Автор проводить аналіз творчості поета в категоріях 
„суспільство”, „театр”, „Батьківщина”, „дитинство”. В ході аналізу було 
виявлено характерні для артиста опозиції: „Я – Вони” (доеміграційний 
період), „Ми – Вони” (період еміграції), „Я – Вони” (щодо повернення на 
Батьківщину). Аргументація автора підкріплюється яскравими 
прикладами з віршів. Як результат проведеної роботи, автор відносить 
О. М. Вертинського до типу „автора-вигнанця”. 

Ключові слова: О. М. Вертинський, автор, вигнанець, опозиція, 
простір тексту, маркер. 

 
Плотникова А. А. Автор-изгой в творчестве А. Н. Вертинского 
В данной статье рассматривается творчество А. Н. Вертинского. 

Так же на материале его произведений выявляется система 
представлений об авторе лирического текста, в рамках которых тип 
„автора-изгоя” становится репрезентативным. Автор проводит анализ 
творчества поэта в категориях „общество”, „театр”, „Родина”, „детство”. 
В ходе анализа были выявлены характерные для артиста оппозиции:  
„Я – Они” (доэмиграционный период), „Мы – Они” (период эмиграции), 
„Я – Они” (по возвращению на Родину). Аргументация автора 
подкрепляется яркими примерами из стихотворений. Как результат 
проведенной работы, автор относит А. Н. Вертинского к типу  
„автора-изгоя”.  

Ключевые слова: А. Н. Вертинский, автор, изгой, оппозиция, 
пространство текста, маркер. 

 
Plotnikova A. A. Author rogue in the works of A. N. Vertinsky 
This article discusses the work of A. N. Vertinsky. Also, the material 

of his work reveals a system of representations of a lyric about the author of 
the text in which the type of „rogue author” is representative. The author 
analyzes his poetry in terms of „society”, „theater”, „Motherland”, 
„childhood”. The analysis revealed characteristic for the artist opposition:  
„I – they” (before emigration period), „We – They” (the period of emigration), 
„I – They” (to return to their homeland). Author’s argument is supported by 
vivid examples of the poems. As a result of this work, the author refers 
A. N. Vertinsky to the type of „rogue author”. 

Key words: A. Vertinsky, an author, an outcast, the opposition, the 
space of the text, marker. 
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УДК 821.111(73):176.8 
 
Л. В. Угляй 

 
АФРО-АМЕРИКАНСЬКИЙ ДИСКУРС ТОНІ МОРРІСОН: 

МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 
 
Становлення афро-американської літератури відбувалося за умов 

інгібування, що пояснювалося її колоніальним статусом. Свою дієвість 
цей статус не втратив і після завершення війни за незалежність США 
1783 року, коли було підписано Версальський мирний договір. Натомість 
істотну роль в утвердженні афро-американського письменства як 
суб’єктної величини відіграв соціально-історичний розвиток у США у 
ХХ ст. Новизною побудови художніх моделей упродовж 1820 – 1990 рр. 
позначена творчість Фредеріка Дуґласа (1818 – 1895), Гаріет Уілсон 
(1825 – 1900), Ленґстона Г’юза (1902 – 1967), Річарда Натаніеля Райта 
(1908 – 1960), Ральфа Уолдо Еллісона (1914 – 1994), Джона Олівера 
Кілленза (1916 – 1987). Стрижневу основу мистецької світобудови 
літератури післявоєнного періоду становить химерність долі „Я-особи”, 
яка перебуває у кризовій ситуації. Це властиво також прозі Тоні 
Моррісон. У цьому контексті особливої уваги заслуговують такі її 
широкі прозові полотна, як „Найблакитніші очі” („The Bluest Eye”, 1970), 
„Сула” („Sula”, 1973), „Смоляне опудалко” („Tar Baby”, 1981), 
„Улюблена” („Beloved”, 1987), „Джаз” („Jazz” , 1992), „Рай” („Paradise” , 
1999), „Любов” („Love”, 2003), „Милосердя” („A Mercy”, 2008). 

Хлоя Арделія Уоффорд народилася 18 лютого 1931 року у родині 
робітників у містечку Лорейн, що у штаті Огайо. Чільне місце в афро-
американській літературі вона посіла, обравши творчий псевдонім Тоні 
Моррісон. Її перу належать не тільки романи, але й оповідання, есе. 
Заслуговують на увагу також її твори для дітей. Примітним є той факт, 
що 1993 року за твір „Улюблена” вона першою з афро-американських 
письменниць удостоєна Нобелівської премії в галузі літератури. 
Прикметним є формулювання стосовно виокремлення заслуг Тоні 
Моррісон: за відродження афро-американського фольклору й міфології 
та записів усної народної творчості з метою їх збереження [4, с. 59].  
До того ж роман „Улюблена” був визнаний найкращим за останні 
двадцять п’ять років кінця ХХ – початку ХХІ століття з боку 
американських письменників, а також літературних критиків 
періодичного видання „Нью Йорк Таймс. Огляд літератури” („The New 
York Times Book Review”) [15].  

Романам Тоні Моррісон властива злободенність змістового 
наповнення. Основна ідея її прозових зразків полягає у заклику до 
єдності афро-американського населення. При цьому авторка активно 
досліджує прабатьківські духовні змагання („foreparent’s art”) та знаки 
колективної народної підсвідомості („communal unconsciousness”). 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 12 (247), Ч. ІІ, 2012                     

145 

Національне мистецтво, за слушним твердженням Я. Поліщука, 
здатне загоювати травматичний досвід народу [3, с. 5]. У цьому сенсі 
художньо відтворені життєві перипетії Тоні Моррісон відіграють роль 
певної терапії. У великій прозі письменниця розглядає багатогранність 
духовного світу афро-американців. Вона створює своєрідний культурний 
міф, який можна трактувати на рівні складової національної сутності та 
особистої самосвідомості. При цьому Тоні Моррісон вимальовує 
груповий портрет американців без увиразнення покривдженості афро-
американців на ментальному рівні. Усе це постає виразником 
„закодованих інформативних нашарувань” [1, с. 116], тобто авторських 
ідей та світоглядних позицій. 

Стильова своєрідність прози Тоні Моррісон визначається 
спрямованістю на висвітлення мотивів, що покликані розкрити 
феміністичні позиції та розвінчати расистські упередження. Так, у романі 
„Улюблена” авторка дає можливість реципієнту дійти висновку: расизм – 
джерело кривди не тільки особистісного, але й загальнолюдського 
характеру. Письменниця поєднує гострі політичні питання з 
конкретизованою позицією стосовно расової дискримінації, окреслюючи 
передусім морально-етичний аспект цієї проблеми. Для досягнення цієї 
мети Тоні Моррісон широко використовує елементи простонародності. 
Йдеться про розкриття специфіки образного, усного, музичного 
сприйняття афро-американців. Усе це, як підкреслив Т. Гарріс у 
монографії „Белетристика та фольклор: романи Тоні Моррісон” („Fiction 
and Folklore: The Novels of Toni Morrison”, 1991), постає невід’ємною 
складовою її світогляду [8, с. 171]. 

Реактивація регіональної пам’яті є однією з визначальних 
складових культурного дискурсу Тоні Моррісон. Утвердження цієї 
пам’яті у свідомості її носіїв творить основу світорозуміння у так званій 
„расовій прозі” („race-specific prose”) на рівні наративу, що 
виголошуються від імені упослідженого [11, с. 313]. Це спричинило 
потребу художнього самовираження, власне, як необхідність увиразнити 
проблему расової диференціації. У манері письма Тоні Моррісон 
простежуються фундаментальні ознаки. Вона завуальовано зображує 
досвід афро-американців виключно з їхньої позиції, а відтак – з 
урахуванням низки від’ємних асоціацій. Варто наголосити: мисткиня 
визначає обриси афро-американського дискурсу. Вона свідомо проектує 
таку концепцію навколо відмінностей, а не універсальних проявів 
історичних форм афро-американського досвіду. У наративі Тоні 
Моррісон присутні не стільки суперечності в межах історично залежної 
спільноти, скільки відтворені нові сфери буття з концептуально іншими 
значеннями. 

У романах Тоні Моррісон переважають ускладнені картини 
реальності, в яких присутнє зображення антагоністичних або 
суперечливих моментів. Це надає можливість відкривати нові сфери 
культурної практики: відсторонення щодо пізнання минулого, 
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представлення афро-американського досвіду з його стрижневими 
нормами. Звідси – полівимірні перипетії між усвідомленням з боку 
дійових осіб об’єктивного й суб’єктивного. Таким чином, рабство як 
історична парадигма включає зародження нових традицій афро-
американського письменства [11, с. 313]. 

Проза Тоні Моррісон втілює самобутнє прочитання суспільно-
історичного досвіду афро-американців. Її твори утверджують активну 
присутність сформованого вибору щодо показу етнічної специфіки 
населення Америки з огляду на мовні та культурні особливості. Для Тоні 
Моррісон расова приналежність має значення, оскільки вона відстоює 
паритетність становища чорношкірих („parity principles”) [13, с. 12]. 
Важливою тут є концептуалізація нових значень диференціації як 
історико-політичного вибору з метою створення таких форм 
солідарності, які були б запорукою спільного устремління у рецепції 
різнорідного задля моделювання майбутнього на началах толерантності. 
Основу історичного пізнання складає предмет культурної ідентифікації. 
Це – не перевизначення певної сутності минулого, а створення 
ідентичності в теперішньому [7, с. 37]. Тоні Моррісон окреслює  
це творче розгортання минулого процесом „перезапам’ятовування” 
(„rememory”), коли пам’ять повертається до людини, незалежно від того, 
хоче вона цього, чи ні [12, с. 36]. Ілюстрацією такого підходу на 
значному художньому матеріалі може послужити роман „Улюблена”. У 
названому романі героїня Сета пояснює природу цього явища своїй 
доньці Денвер. 

Текст мовою оригіналу: 
„I was talking about time. It’s so hard for me to believe in it. Some 

things go. Pass on. Some things just stay. I used to think it was my rememory. 
You know. Some things you forget. Other things you never do. But it’s not. 
Places, places are still there. If a house burns down, it’s gone, but the place – 
the picture of it – stays, and not just in my rememory, but out there, in the 
world. What I remember is a picture floating around out there outside my 
head. I mean, even if I don’t think it, even if I die, the picture of what I did, or 
knew, or saw is still out there. Right in the place where it happened” 
[12, с. 36]. 

Текст мовою мети: 
„Я говорила про час. Мені так важко в це повірити. Деякі моменти 

зникають. Минають. Деякі з них просто присутні. Колись я вірила, що  
це – прояв перезапам’ятовування. Розумієш? Дещо ти забуваєш. Дещо ти 
так і не зробиш. Але це не так. Місцини, місцини залишаються. Якщо 
будинок згорить – він зникне, але місце, його образ, залишиться, і не 
тільки в моєму перезапам’ятовуванні, а й там – у світі. Те, що я 
пам’ятаю, – це образ, який випливає не в моїй голові. Тобто навіть коли я 
не думаю про це чи навіть помру, то образ того, що я робила, знала або 
бачила, все ще залишається там. Прямо на місці, де це відбувалося” 
(переклад – Л. У.). 
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У названому творі проблема ідентифікації для героя Пола Ді є 
такою, що формує його буття. Все, що він пам’ятав з періоду 
перебування в притулку для чорношкірих рабів під цинічною назвою 
„Рідний Дім”, відобразилося в його свідомості. Йдеться про проекцію 
їхнього знелюднення у свідомості білих людей. Пол Ді згадує, що 
„Рідний Дім” насправді ніколи не був отчим порогом: „Там не було 
солодко й це була аж ніяк не домівка” / „It wasn’t sweet and it sure wasn’t 
home” [12, с. 14]. Чорношкірі герої роману „Улюблена” постають одним 
цілим в очах білих американців, яких лякає їхнє відособлення. Бо ж на 
них дивилися, як на річ, що і визначало відповідне ставлення. І це 
змушувало їх втікати. На відстані часу Пол Ді роздумовував про все, що 
довелося пережити афро-американцям у часи рабства. Ці думки сповнені 
болю. Ось – ілюстрація. 

Текст мовою оригіналу: 
„Tell me something, Stamp, – Paul D’s eyes were rheumy. – Tell me 

this one thing. How much is a nigger supposed to take? Tell me. How much?” 
„All he can, – said Stamp Paid. – All he can” [12, c. 235]. 

Текст мовою мети: 
„От скажи мені, Стемп, – на очах Пола Ді з’явилися сльози, – 

скажи мені одну річ. Скільки повинен пережити негр? Скажи. Скільки?”. 
„Скільки подужає, – сказала Стемп Пейд. – Скільки подужає”  
(переклад – Л. У.). 

Аналогічні епізоди надають роману „Улюблена” значення 
проекції колективної пам’яті минулого та презентації актуального 
смислу співіснування. 

Тоні Моррісон прагне закріпити таку культурну політику, яка 
нівелює пейоративність використання терміну „чорний” („black”). 
Упродовж тривалого часу це поняття вживалося для соціальної 
ідентифікації, а тому було відмінною ознакою „африканізму” в 
англомовній літературі [9, с. 6]. Расові ознаки афро-американців у 
текстах Тоні Моррісон визначаються, матеріалізуються та 
взаємопідпорядковуються з проекцією на а) стереотипність, б) змінність, 
в) стислість, г) ідолізацію та д) алегорію. Адже темний колір шкіри все 
ще породжує сприйняття Іншого крізь призму расизму [5, с. 33]. 

У творчості Тоні Моррісон домінує жанр роману-розповіді, який 
мисткиня використовує як засіб проведення паралелі з довоєнним 
періодом та створення відповідного контексту життєвих подій головних 
героїв у романах [10, с. 328]. Письменниця звертає увагу реципієнта на 
історію не як на завершений період часу, а як на невпинний процес, коли 
все ще продовжує існувати насилля [14, c. 55]. У такий спосіб вона 
апелює до читача, якому під силу змінювати історію. Відтак Тоні 
Моррісон надає реципієнтові можливість суб’єктивної інтерпретації 
історичного минулого. Саме велика проза повною мірою відповідає 
внутрішній потребі авторки виразити культурну специфіку афро-
американців. У цьому плані використання фольклорних елементів 
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органічно вбудоване в мистецьку стратегію письменниці. Вона висвітлює 
у своїх художніх моделях світобудови поняття множинних чорних 
предметів. Їхні автентичні позиції походять від персоніфікованих історій 
виживання. Прояви дуалістичності основних цінностей сучасної 
американської культури та пригнічуваних морально-етичних цінностей 
чорношкірих американців окреслені у її дебютному романі 
„Найблакитніші очі”. З кожним наступним твором їхнє втілення 
набувало виразного характеру. 

Проблема утвердження певної расової приналежності зримо 
представлена у пізньому романі „Улюблена”. У своїх наративах Тоні 
Моррісон надає великого значення мовчанню („the silence”) та 
невимовному („the ineffable”) як радикальним засобам боротьби проти 
гноблення афро-американців. Це урізноманітнює мовлення теперішнього 
та попереднього контингенту чорношкірих американців і відкриває 
літературний канон для стратегій „перезапам’ятовування”. Для 
письменниці мова, що лібералізує, є протилежною дискурсу приниження 
та примушення [9, c. 5]. 

Центральна проблема творів Тоні Моррісон, за аргументованим 
твердженням С’юзан Уілліс, – збереження спадщини афро-американської 
культури крізь простори та покоління. Звідси – мета письменниці, що 
полягає у руйнації відчуження („eruption of funk”). С. Уілліс інтерпретує 
відчуження як вторгнення минулого в теперішнє [16, с. 283]. Така 
інтерпретація стосується різних зображувальних частин роману 
„Найблакитніші очі” Тоні Моррісон, а також їхньої соціальної й 
культурної причетності. Тому дослідниця схиляється до ідеалізації 
культури побуту чорношкірих. Адже білі люди були причиною усіх 
негараздів в їхньому житті: „There was no bad luck in the world but white 
people” [12, c. 104] / „У світі не існувало більшого нещастя, ніж білі 
люди” (переклад – Л. У.). 

Тоні Моррісон критикує типово англійський тип мислення через 
образ шкільного вчителя. Його постать – це карикатура 
раціоналістичного мислення. Проходжуючись із записником в руках, 
шкільний вчитель записував у ньому певні нотатки про рабів тим самим 
чорнилом, яке зробила для нього Сета. Він навчав білих дітей 
„розуміння” тваринних ознак рабів на її прикладі. Деформована логіка 
шкільного вчителя та його псевдовелична науковість – це приклад того, 
що Тоні Моррісон вважає мовою ментора („master discourse”), тобто 
мовою контролю та нагляду. Адже в його розумінні призначення афро-
американців полягає в їхній експлуатації. Споглядаючи окривавлених 
дітей Сети (вона хотіла вбити дітей і себе, щоб уникнути повернення до 
рабства), він потрапляє у стан шоку. Причиною такої реакції стала не 
людська трагедія, причиною якої був він сам. Шкільний вчитель був 
обурений тим, що його було позбавлено робочих рук. 

Текст мовою оригіналу: 
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„Right off it was clear, to schoolteacher especially, that there was 
nothing there to claim. The three (now four – because she’d had the one 
coming when she cut) pickaninnies they had hoped were alive and well 
enough to take back to Kentucky, take back and raise to do the work Sweet 
Home desperately needed, were not. Two were lying open-eyed in sawdust;  
hird pumped blood down the dress of the main one – the woman schoolteacher 
bragged about, the one he said made fine ink, damn good soup, pressed his 
collars the way he liked besides having at least ten breeding years left. But 
now she’d gone wild, due to the mishandling of the nephew who’d overbeat 
her and made her cut and run. Schoolteacher had chastised that nephew, telling 
him to think – just think – what would his own horse do if you beat it beyond 
the point of education” [12, c. 149]. 

Текст мовою мети: 
„Одразу стало зрозуміло, особливо для шкільного вчителя, що вже 

не було, на що претендувати. Трьох (загалом чотирьох, бо один саме 
підбігав, коли вона перерізала іншим горлянку) негренят, які, за їхнім 
сподіванням, були живі і здорові, щоб повернути їх в Кентуккі, 
повернути і виростити для необхідної роботи в Рідному Домі, не стало. 
Двоє лежали з відкритими очима в тирсі; з третього пульсувала кров на 
сукню господині – жінки, якою шкільний вчитель вихвалявся, яка 
виготовляла йому хороше чорнило, смачний суп, чорт забирай, прасувала 
йому комірці саме так, як він любив, не кажучи вже про решту десять 
років її утримання. А тепер вона сказилася через погане поводження з 
нею племінника, який жорстоко бив її і змусив тікати й різати. Шкільний 
вчитель вже карав його, спонукаючи подумати, просто подумати, що б 
зробив кінь, якби його били не з метою виховання” (переклад – Л. У.). 

Такі слова, як „pickaninnies” (негренята), „cut” (різати), „gone 
wild” (сказитися) та „horse” (кінь) стосовно постаті Сети та її дітей, 
свідчать про відчуття зверхності та зарозумілості шкільного вчителя. 
Через його образ Тоні Моррісон привертає увагу читача до дискурсу 
білих імперіалістів, що визначав англійську мову, власне, як расистську. 
Будучи чорношкірою американською письменницею, Тоні Моррісон 
використовувала „імперську мову” як засіб експресивності. Прості 
односкладові слова Сеті „No. No. Nono. Nonono” [12, c. 199] мають 
глибший зміст, ніж помпезна мова шкільного вчителя. Повторення 
єдиного звуку виражало невимовне прохання захисту. Таким чином, 
письменниця формує свідомість її чорношкірих героїв, що відрізняє їх 
від рабів. 

Текст-розповідь – революційна модель написання Тоні Моррісон, 
що започатковує та розвиває усвідомлення культурної ідентичності 
особи. Мова тут є прикладом тієї хвилюючої та сповненої рефлексій 
мови письменниці, яку вона ідентифікує з невимовними думками жінок. 
Вона порушує канони, намагаючись висловити несказанне, а тому її мова 
частіше є невербальною, ніж вербальною: „Whether it laughs out or is a cry 
without an alphabet, the choice word, the chosen silence, unmolested language 
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surges toward knowledge, not its destruction” [9, с. 7] / „Чи то голосний 
сміх, чи то беззвучний плач, вибір слова, вибрана тиша, ненадокучлива 
мова прямують до знань, а не до їх знищення” (Переклад – Л. У.). 

Конфлікт двох культур призводить до того, що зникає 
ідентичність представників різних африканських народів і виникає нова 
афро-американська спільнота. Представники такої комуни вже не були 
носіями ані аутентичної мови, ані традицій. Їхня гібридна мова 
поєднувала в собі африканські, „імперські” та новостворені елементи, які 
були засвоєні афро-американцями під час та після рабства. Відтак 
африканська культура переродилася в афро-американську. Такий 
розвиток подій і передбачав Сіксо, чоловік Сеті. Він відмовився 
розмовляти англійською мовою, подаючи наступну мотивацію: „в ній 
немає майбутнього” / „there was no future in it” [12, с. 25]. Він був 
привезений з Західної Африки, тому був носієм однієї з автентичних 
африканських мов. Смерть Сіксо символізує, у свою чергу, її зникнення. 
Раби, народжені в Новому Світі, розвивали і примножували 
новостворену афро-американську культуру. Її уособлюють у романі Сета 
та Пол Ді. Вони не тільки розпочали нове життя після довгих років у 
рабстві, але й опинилися біля витоків нового культурного прошарку. 

Романи Тоні Моррісон містять самобутню історіографію афро-
американців з урахуванням таких її складових, як праця невільників, 
колонізація, расизм. Водночас її творчість постає своєрідною утопією, 
оскільки містить ідею вічної гармонії. Задля досягнення цієї мети 
письменниця – художньо переконливо – закликає відмовитися від 
упослідження Інших/Інакших з огляду на расову, гендерну чи мовну 
приналежність. Тут і бачиться сутність морально-етичного наповнення 
стосовно афро-американського дискурсу Тоні Моррісон. 
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У статті розглядається специфіка пригнічуваних морально-
етичних цінностей чорношкірих американців у прозі Тоні Моррісон. 
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этических ценностей чернокожих американцев в прозе Тони Моррисон. 
Интерпретируется отчуждение с учетом расовой, гендерной и языковой 
принадлежности. 
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коллективная память, разрушение отчуждения. 
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Uglyaj L. V. African and American discours of Toni Morrison: 
morally-ethical aspect 

In this article the specific characteristics of the oppressed morally-
ethical values of black Americans in Toni Morrison’s prose are examined. 
Alienation because of race, gender and language characteristics is interpreted. 

Key words: race prose, identity, narrative, collective memory, eruption 
of funk. 
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ІНТЕРПРЕТАЦІЇ МІФУ ПРО ЕНДІМІОНА  
В АНГЛІЙСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ХIХ СТОЛІТТЯ 

 
Інтерес до міфу як невичерпного джерела поповнення тем і 

сюжетів у художній літературі постійно привертає увагу дослідників. 
Вивчення традиційних міфологічних структур відноситься до одного з 
пріоритетних завдань сучасного порівняльного літературознавства  
[8, с. 5 – 6]. При всьому тому, що є системне дослідження  
теорії традиційних сюжетів (А. Волков, А. Нямцу) і досягнення у 
глибокому вивченні природи міфу (А. Н. Веселовський, М. Л. Гаспаров, 
Є. М. Мелетинський, В. Я. Пропп, Я. Е. Голосовкер, А. Ф. Лосєв, 
Ф. Ніцше, І. М. Тронський, О. М. Фрейденберг, В. Н. Ярхо, 
В. Н. Топоров, М. Еліаде та ін.), традиційна структура міфу про 
Ендіміона до цього часу не стала предметом спеціального дослідження. 

Сучасна світова критична література має у своєму розпорядженні 
дослідження, присвячені переважно аналізу особливостей поетики творів 
Лілі (А. Анікст, Н. В. Зоніна, Е. Н. Черноземова, В. Джефері й ін.), 
Дрейтона (О. Дмитрієва) і Кітса (Н. Дьяконова, Р. Самарін, С. Колвін  
та ін). На жаль, відсутні роботи літературознавців з міфопоетики вірша 
„Ендіміон” Вайльда, поем Барклея й Філіпса. Маловивченість даних 
текстів можна пояснити тим, що дотепер вони не перекладені на інші 
мови й працювати з ними можна тільки мовою оригіналу. Виключення 
становить поема Кітса „Ендіміон”, перекладена Фельдманом російською 
мовою в 2000 році. 

У статті вперше робиться спроба опису літературної ендіміонади, 
яка дозволяє розширити наші уявлення про закономірності еволюції 
традиційних сюжетів та національні особливості рецепції античного 
міфу про Ендіміона в англійській поезії XIX століття. 
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Витоками англійської літературної ендіміонади є п’єса „Ендіміон” 
(„Endimion, The Man in the Moone” 1588) Джона Лілі (John Lyly; 
1533/1534 – 1606) [15] і поема „Ендіміон і Феба” („Endymion and Phoebe”, 
1595) Майкла Дрейтона (Michael Drayton, 1563 – 1631) [13]. Єлізаветинці 
одними з перших в англійській літературі зробили спробу „осучаснення” 
міфологічного матеріалу. Літературні версії Лілі і Дрейтона є художнім 
втіленням гуманізму, неоплатонічних ідей та естетичних переконань 
епохи Відродження. Єлізаветинську ендіміонаду відрізняє: гуманістична 
спрямованість творів, естетизація міфу, в якому помітне художнє 
втілення ренесансного трактування естетичних категорій краси і 
кохання; алегоричне зображення реальних історичних осіб (Єлізавета I, 
Р. Дадлі), сучасників Дрейтона і Лілі; культ англійської королеви; виклад 
філософських думок, наукових знань, характерних для епохи 
Відродження.  

Єлізаветинська трансформація міфологічного сюжету не тільки 
поклала початок літературної ендіміонади, але і визначила домінантний 
характер теми кохання в інтерпретаціях античного міфу англійськими 
письменниками XIX століття. 

Поема Джона Кітса (1795 – 1821) „Ендіміон” („Endymion”, 1818) 
[13] стала новим етапом у розвитку англійського романтизму і 
літературної ендіміонади. Розвиваючи дрейтінівський мотив подорожі, 
Кітс наповнив його новим змістом. Кітсівська інтерпретація стала 
художнім маніфестом, вираженням його естетичних поглядів як поета-
романтика [10, с. 232]. В античному матеріалі, як і в старогрецькій 
культурі в цілому, Кітс бачив не лише позачасовий ідеал прекрасного, 
вічний зразок гармонії і досконалості, але і розглядав античність в 
контексті світового історико-культурного процесу. Поліфонічний синтез 
образів і сюжетів різних міфів став для поета засобом усвідомлення ідей 
та ідеалів „абсолютної міфології” і відтворення їх в літературі. Для 
міфотворчості Кітса характерим є вживлення стародавніх міфологем про 
Адоніса, Главка, Венеру, Пана в тканину поетичного тексту про 
Ендіміона. 

Інтерпретація античного міфу допомагає Кітсу виразити пошуки 
поета Нового часу і вирішити питання про ставлення поезії до дійсності. 
Пошуки прекрасного – єдина дорога до пізнання світу. Поет повинен 
присвятити себе пошукам краси, що панує в навколишньому світі та 
відтворенню її силою художнього слова. За думкою Кітса, поезія 
повинна прославляти красу, залишаючись при цьому вільною від 
філософії, політики, моралі та інших суспільних засад. Її завдання – 
дарувати насолоду красою. Поет, за Кітсом, перетворюється на 
служителя культу краси. Саме ця світоглядна позиція англійського 
романтика дозволяє Н. Берковському назвати Кітса „одним з 
родоначальників естетизму в Європі” [1, с. 187]. 

Новаторство Кітса, що визначило своєрідність інтерпретації 
античного міфу, відображено в поєднанні прикмет романтичного та 
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естетичного світовідчуття. До прикмет естетизму в поетиці Кітса можна 
віднести: 

– декоративний стиль, використання синестезії (прагнення 
виявляти та змішувати окремі сенси: запах, звук і колір); 

– семантичну функцію зображення кольору; 
– культ краси; 
До прикмет романтизму слід віднести: 
– символіко-метафоричну насиченість міфу за рахунок чисельних 

ремінісценцій, контамінацій, античних, середньовічних, ренесансних, 
просвітницьких ідей, мотивів, образів; 

– еллінізм, згідно якому античність розглядається як еталон 
естетичної гармонії і антипод сучасного Кітсу світу; 

– створення образу романтичного героя. 
У кітсівского Ендіміона активна життєва позиція. У пошуках своєї 

коханої він проходить випробування та досягає бажаного – кохання та 
безсмертя. Романтична інтерпретація міфу розкриває його пошуки богині 
Леді-Місяць як історію людської душі, що свято зберігає в собі образ 
вічної краси і шукає втілення свого ідеалу на землі. 

Не дивлячись на велику кількість діючих персонажів поеми (боги 
та їх піддані, алегоричні персоніфікації і казкові істоти, художні образи, 
створені уявою поета), в центрі твору – один романтичний герой, його 
внутрішній світ. Образ головного героя відрізняє глибокий ліризм, який 
викликає щиру симпатію і співвідчуття у читачів. У поемі Кітса Ендіміон 
з’являється як чуттєва натура. Страждаючи сам, Ендіміон завжди 
готовий протягнути руку допомоги тим, з ким сталося лихо. Так, герой 
заступається перед Діаною за розлучених нею Алфея та Аретузу, 
звільняє від чар морське божество Главка і внаслідок старий 
перетворюється на юнака, а той, у свою чергу, знімає чари із сплячих 
коханих і самого Кохання. Поему відрізняє акцентована роль емоційного 
начала, зображення внутрішнього світу людини, її почуттів. 
Лейтмотивом твору Кітса виступають страждання та муки любовного 
томління Ендіміона, які відбиті у внутрішньому монолозі головного 
героя. Мова Ендіміона рясніє чисельними вигуками, що відображують 
його емоції: „Ah, O …Ah, woe is me!” (4.30), „O magic sleep! O 
comfortable bird…” (1.453) [14], „O forester divine!” (1.262) [14]. Вживання 
коротких фраз у контрасті із загальною метрикою поеми створюють 
ефект стогонів страждаючого Ендіміона: „That thou mayst listen the cold 
dews among? – „O Sorrow!” (4.164 – 165) [14]. Кульмінацію духовної та 
емоційної напруги втілює збіг питання і вигуку: „Where is my lovely 
mistress? Well-away!” (3.1010) і повтори „Woe! Woe! Woe to that 
Endymion! Where is he?” (4.321) „I turn not – no, no, no…” (4.93)  
„O Sorrow! Why dost borrow? „Where? – who? Who…” (4.423) [14]. 
Багатий стилістичний потенціал поеми „Ендіміон” є малодослідженим та 
потребує подальшого розгляду [10, с. 232 – 239]. 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 12 (247), Ч. ІІ, 2012                     

155 

Якщо кітсівська інтерпретація давньогрецького міфу є втіленням 
філософських і естетичних переконань епохи Романтизму, то 
інтерпретація давньогрецького міфу Хью Дональда Барклея (Hugh 
Donald Barclay) „Ендіміон або сумуючий за Леді-Місяць юнак” 
(„Endymion, THE BОY WHO CRIED FOE THE MOON”, 1877) [12] 
свідчить про крах і неспроможність романтичних ідеалів у нових 
історичних умовах розвитку Англії в другій половині ХIХ століття. 
Перша половина барклеївської поеми є своєрідним переказом поеми 
Кітса. У другій частині твору Барклей „дописує” продовження долей 
Ендіміона і богині Леді-Місяць в контексті нових соціально-економічних 
обставин та естетичних цінностей епохи вікторіанства. 

У барклеївському продовженні спостерігається прагнення 
письменника „довести популярний сюжет до логічного завершення з 
точки зору сучасності, яке завжди присутнє в новому варіанті 
традиційної структури” [6, с. 83 – 84]. Барклей перериває романтичну 
казку про кохання і красу, створену Кітсом, показує її неспроможність у 
нових умовах. Прагматизм у стосунках знищує щире кохання, а красу, 
втіленням якої виступає Ендіміон, перетворює на товар і предмет 
задоволення чуттєвих пошуків та насолод. Недаремно активним 
персонажем поеми виступає Меркурій – бог торгівлі [12]. Саме він 
піднімає коханих на небо і опускає Ендіміона на землю. Символічний 
смисл цього образу у тому, що він втілює саму ідею прагматизму. 

Поет акцентує увагу читача на жорстокій реальності і в художній 
формі показує соціальну нерівність вікторіанського суспільства. 
Мешканців Олімпу Барклей ототожнює з представниками 
привілейованої англійської верхівки, а жителів Землі, якими в поемі 
виступають пастухи, Ендіміон та його сестра Пеона, втілюють найнижчі і 
найбідніші верстви населення Англії ХIХ століття. 

Ідеологія буржуазного англійського суспільства привносить свої 
корективи в барклеївську версію міфу. Антична богиня Місяця, що 
любить та є вірною Ендіміону, перетворюється в поемі на підступну, 
лицемірну хижачку, яку цікавлять лише миттєві чуттєві насолоди красою 
Ендіміона. Цинтія обманює свого коханого, обіцяючи йому „вічне” 
кохання: „…I love thee mortal youth, since first I shone” [12]. Її не 
влаштовує злиденне життя з коханим на Землі і вона прагне повернутися 
до розкішного життя на Олімпі: „...after four short weeks… / Said Cynthia 
to Endymion… / I grieve To think that here …simple shepherd swains…” 
[12]. Барклеївська Цинтія зраджує щире кохання. Вона не бажає 
слідувати за своїм чоловіком на Землю, коли Зевс виганяє Ендіміона з 
Олімпу. Більш того, вона холоднокровно ігнорує його почуття: „…not the 
faintest ray from heaven was sent” [12]. Тільки смерть позбавляє від 
страждань покинутого Ендіміона: „he cried а bitter cry: Cold Goddess, thou 
hast led me to the grave, / Thou mockest me, а loveless death I die, / With 
these last words he sank beneath the wave. / The bubbling waters took his 
latest sigh” [12]. 
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В інтерпретації міфу Барклея античний образ та ідея безсмертної 
краси в особі літературного персонажа Ендіміона гине. Цим поет 
підкреслив кінець ери романтичних ідеалів та початок епохи 
прагматизму, де домінує матеріальний погляд на світ. 

Інтерес до міфологічного сюжету про Ендіміона не слабшає і в 
другій половині ХІХ століття. Для Оскара Вайльда (Oscar Fingal 
O’Flahertie Wills Wilde, 1854 – 1900) античний міф – це художня форма 
відображення його світогляду і втілення його естетичного ідеалу. 
Естетизм у вірші „Ендіміон” („Endymion”, 1881) [17] виражений в 
своєрідній „втечі” зі світу реального в світ мистецтва, а основне завдання 
художника – перетворення реальності за законами краси. Вайльд 
використовує міфологію, символічні деталі й образи (Arcady, а shepherd’s 
crook doth bear), алюзію (Endymion), аби мовою поезії відобразити 
конфлікт реального та ідеального, який вирішується через заперечення 
існування ідеалу в реальному світі. Цей твір констатує перші прояви 
вайльдівської парадоксальності та подвійності сприйняття, що отримали 
свій подальший розвиток і які були властивими пізній творчості 
англійського письменника. Перш за все, до вайльдівських протиріч, що 
знайшли відбиття у вірші, слід віднести авторську інтерпретацію кохання 
і краси. Дія вірша розгортається в Аркадії, міфічному місцезнаходженні 
грецьких пастухів, що ідеалізуються класичними поетами [4, с. 370]. Це – 
поетичне уособлення земного раю (тут простежується аналогія з 
Дрейтоном): „THE apple trees are hung with gold, And birds are loud in 
Arcady…” [17]. Живописні картини природи виступають фоном, на 
якому розігрується трагедія любовної зради. На початку твору 
міфологічний герой-коханець предстає пастушком ніжним, як голуб („he 
is soft as any dove”), а в кінці вірша – підступним спокусником – „hast 
young Endymion”. Богиня Леді-Місяць проходить шлях від образу 
подруги, якій довіряють любовні таємниці („O rising moon! O Lady moon! 
Be you my lover’s sentinel, You cannot choose but know him well” [17]), до 
образу підступної розлучниці („False moon! False moon! O waning moon! 
Where is my own true lover gone” [17]).  

Одним з перших вайльдівських парадоксів, що містяться в цьому 
вірші, є дисгармонія форми і змісту. Вайльд демонструє, що зовнішня 
краса, еталоном якої визнаний Ендіміон, не відповідає внутрішній. У 
вірші акцентовано сексуальну розбещеність, легкість, з якою людина 
змінює партнерів (чоловіка на жінку), не замислюючись про наслідки, 
страждання покинутого коханого. Таким чином, краса у Вайльда втрачає 
моральний початок. Більше того, Вайльд протиставляє тлінне кохання 
вічному, оспіваному в античному міфі. Наступний вайльдівський 
парадокс полягає у протиставленні двох видів кохання: „чоловік – жінка” 
(любов Ендіміона до богині Леді-Місяць) та „чоловік – чоловік” (любов 
колишнього коханого до Ендіміона). Згідно з античними поглядами, 
Ендіміон визнаний еталоном краси та ідеалом чоловічого кохання. 
Епатуючи вікторіанську мораль, Вайльд протиставляє нетрадиційну 
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форму кохання загальноприйнятій, традиційній. Зосереджуючись на 
руйнуванні домінантних соціальних догм, Вайльд „вивертає навиворіт 
загальноприйняті поняття”. Вайльдівський твір демонструє собою новий 
погляд на світ. Парадокси письменника у творі „Ендіміон”, по-перше, 
побудовані на контрасті (безсмертя відчуттів ↔ тлінність почуттів; 
кохання чоловіка до жінки ↔ любов чоловіка до чоловіка; гармонія 
зовнішньої і внутрішньої краси ↔ невідповідність зовнішньої краси і 
аморальної поведінки); по-друге, носять морально-етичний характер;  
по-третє, відображають авторське сприйняття сучасної йому 
вікторіанської епохи. 

Неокласичний варіант [11, с. 309 – 354] версії античного міфу 
запропонований Стівеном Філіпсомом (Stephen Phillips; 1864 –  1915). 
Поема Філіпса „Ендіміон” („Endymion”, 1898) [16, с. 1 – 17] представляє 
спробу поета відродити першодайну красу старогрецького міфу. 
Інтерпретація Філіпса – це гімн античній красі, яка знаходить своє 
вираження в гармонії людських відносин, відповідності природі. Поняття 
прекрасного в творі асоціюється з щирими глибокими почуттями „….a 
simple love ….. As hath a gleaner’s wife in evening hour / Kind hands, a still 
and sweet anxiety, / Brave prudent talk about the coming day” [14], 
родинними зв’язками „…a sitter by the cottage-fire; / By perfect-sleeping 
children; by the bed / Of the cold maid who slumbers in her bloom; / Of lovers 
clasped together after years,/ Long years…” [14]. 

Нарешті, англійський поет кінця XIX століття акцентує увагу на 
вічній темі кохання, актуальність якого не тьмяніє з часів створення 
античного міфу про Ендіміона. Автор апелює до чеснот античності, 
цілісних характерів Ендіміона та богіні Леді-місяць, абсолютизує 
моральні цінності і щире почуття, самопожертву заради любові.  

У процесі літературної трансформації античного міфу про 
Ендіміона Філіпс, аналогічно Барклею, звертається до такої форми 
переосмислення, як переказ. Проте, на відміну від барклеївського 
варіанту, Філіпс, по-перше, інтерпретує сам протосюжет, по-друге, 
застосовує „дописування”. Дописування, як правило, не зачіпає сюжетну 
схему класичного зразка, а робить актуальною її за рахунок включення 
раніше відсутніх епізодів, більш менш значного розширення в творі 
сюжетних ходів і ситуацій. Для дописування характерна тенденція до 
поглибленої психологізації традиційних ситуацій, їх подієвої 
конкретизації та побутової деталізації. Внаслідок цього, позачасові 
міфологічні колізії набувають реалістично-життєподібну форму або, 
принаймні, отримують актуальне сучасне звучання [6, с. 96 – 97]. При 
цьому, на думку Т. Манна, точність і конкретність деталей є тут лише 
марною ілюзією, грою, створеною мистецтвом; тут задіяні всі засоби 
мови, психологізації, драматизації дії, також прийоми ... коментування, 
аби добитися враження реальності і достовірності того що відбувається 
[5, с. 114]. Великого значення „дописуванню” надає К. Леві-Строс, 
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оскільки вважає, що „додавання роблять міф більш зрозумілим”  
[3, с. 194]. 

У поемі Філіпса дописані: подробиці походження Ендіміона „від 
смертної жінки і в муках”; діалоги про кохання; філософські міркування 
про безсмертя; прикмети античності (культ голого тіла, молодості; 
гармонія і краса природи, кохання, людських відносин; родинні 
цінності), які підкреслюють контраст ідеалів давньогрецького 
суспільства з сучасною авторові вікторіанською реальністю. 
Ознайомлення з цією поемою, що оспівує духовні цінності античності, 
мимоволі примушує читача замислитися та порівняти ідеали минулого і 
теперешнього часу не на користь останніх. 

Таким чином, англійська література ХІХ століття демонструє 
стійкий інтерес до інтерпретації античного міфу про Ендіміона (рис.1).  

 
Рис. 1. Своєрідність авторських рецепцій ендіміонади в 

англійській поезії ХІХ століття. 
До основних тенденцій функціонування англійської поетичної 

ендіміонади XIX століття слід віднести: 
– активне творче перетворення міфологічного матеріалу в 

контексті сучасності і національно-історичних умов; 
– спадкоємність любовного єлізаветинського дискурсу; 
– неповторність кожної літературної версії міфу – романтичний 

варіант Кітса, неприйняття вікторіанської дійсності, критика 
лицемірства, прагматизму, душевної черствості (Барклей), епатування 
вікторіанської моралі (Вайльд), меншовартість ідеалів у порівнянні з 
античними (Філіпс). 

Літературні варіанти античного міфу про Ендіміона, що 
досліджуються, виступають своєрідним лакмусовим папірцем, який 
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фіксує і відображуає як національні особливості становлення 
літературних напрямів в Англії XIX століття (романтизму, естетизму, 
неоміфологізму, неокласицизму), так і художні прикмети авторських 
стилів Кітса, Вайльда, Барклея, Філіпса. 

Запропоноване дослідження є першим кроком у вивченні 
функціонування античного міфу про Ендіміона в літературі в цілому та 
відкриває перспективи для подальшого розгляду ендіміонади як 
традиційного міфологічного сюжету. 
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Фоміна Л. В. Інтерпретації міфу про Ендіміона в англійській 

поезії ХІХ століття 
Розглядаються художні особливості трансформації міфологічного 

сюжету про Ендіміона в творах Дж. Кітса, Х. Барклей, О. Вайльда, 
С. Філіпса. Автор відзначає основні тенденції функціонування 
англійської поетичної ендіміонади XIX століття: активне творче 
перетворення міфологічного матеріалу в контексті сучасності і 
національно-історичних умов; спадкоємність любовного 
єлізаветинського дискурсу; неповторність кожної літературної версії 
міфу (романтизм Кітса, неоміфологізм Барклея, естетизм Вайльда, 
неокласицизм Філіпса). 

Ключові слова: міф, Ендіміон, богиня Леді-Місяць, естетична 
категорія краси, мотив, інтерпретація, романтизм, естетизм, 
неоміфологізм, неокласицизм, ендіміонада. 

 
Фомина Л. В. Интерпретации мифа об Эндимионе в 

английской поэзи ХIX века 
Рассматриваются художественные особенности трансформации 

мифологического сюжета об Эндимионе в произведениях Дж. Китса, 
Х. Барклей, О. Вайльда, С. Филипса. Автор отмечает основные 
тенденции функционирования английской поэтической эндимионады 
XIX века: активное творческое переосмысление мифологического 
материала в контексте современности и национально-исторических 
условий, преемственность любовного елизаветинского дискурса, 
неповторимость каждой литературной версии мифа (романтизм Китса, 
неомифологизм Барклея, естетизм Уайльда, неокласицизм Филипса). 

Ключевые слова: миф, Эндимион, богиня Луны, эстетическая 
категория красоты, мотив, интерпретация, романтизм, эстетизм, 
неомифологизм, неоклассицизм. эндимионада. 

 
Fomina L. V. Interpretation of myth about Endymion in the 

English poetry of the XIX-th century 
Тhe artistic features of the transformation of mythological plot about 

Endymion in the works by J. Keats, H. Barclay, O. Wilde, S. Phillips are 
investigated. The author notices basic tendencies of functioning of English 
poetic endmionada in the XIX-th century: active creative reconsideration of a 
mythological material in the context of the present and national-historical 
conditions, continuity of love Elizabethan discourse, originality of each 
literary version of a myth (Keats’s romanticism, Barclay’s neomythologism, 
Wilde’s aestheticism, Phillips’s neoclassicism). 
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И. В. Хабарова 

 
ДЕТИ И МИР ДЕТСТВА  

В РУССКОЙ ЖЕНСКОЙ ДРАМАТУРГИИ 
КОНЦА ХХ – НАЧАЛА ХХІ СТОЛЕТИЯ 

 
Тяготея к разным литературным направлениям, от реализма до 

постмодернизма, драматурги-женщины осваивают ряд тем (тема любви, 
женской самодостаточности, женщина в истории), через которые им 
удается раскрыть все остальные проблемы, выразить окружающий мир и 
свое миропонимание. Среди „главных” тем – тема детства. 
Неестественное бы сложилось положение дел, если бы женщины ее не 
затронули: это определено природой (М. Арбатова. „Анкета для 
родителей”; Н. Садур. „Черти, суки, коммунальные козлы…”; 
Л. Разумовская. „Домой”; Е. Исаева. „Третьеклассник Алеша”; Е. Нарши. 
„Двое поменьше” и др.). 

Тема детства (отцы и дети, воспитание детей, подростковый 
„перелом”) существовала в литературе всегда, но каждая эпоха давала 
свою интерпретацию, создавала свои детские образы (несмотря на ряд 
универсальных проявлений детскости).  

В творчестве Ксении Драгунской тема стала основополагающей. 
Автором написан ряд пьес для детей („Вверх тормашками” (1993), „Все 
мальчишки – дураки” (1997) и др.), но и во многих пьесах „для взрослых” 
мотив детства неизменно сопровождает все действие. Творчество 
К. Драгунской подчинено одной мысли: „Повзрослеть человек не 
успевает. Жизнь слишком короткая. Человек успевает только научиться – 
ходить не падая, есть не пачкаясь, самостоятельно ездить в метро, не 
плакать, когда больно или страшно, курить, убивать, притворяться, 
врать… Человек не успевает измениться. Он успевает только сильно 
устать от обманутых надежд. Все люди – дети (выделено мной – И. Х.). 
Одинокие дети, затаившие свои смешные детские мечты, которым 
никогда не сбыться. И какая разница – сорок лет или семь?” [1, с. 51].  
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Пьесы К. Драгунской для детей – это современные сказки. Автор 
определяет их жанр: „Вверх тормашками” (1993) – „сказка в двух 
действиях (только для безобразников и их бабушек, отличникам вход 
строго воспрещён)”; „Все мальчишки – дураки” (1997) – „сказка с 
невероятными превращениями и счастливым концом для всех, кто любит 
похохотать”; „Загадка таинственного секрета, или Большая меховая 
папа” (2001) – „переживательная история со счастливым концом”.  

Отличительной чертой сказок К. Драгунской является то, что в 
них нет злых, коварных, жестоких персонажей, а есть взрослые, 
забывшие свое детство, дети, любящие своих родителей, но еще не 
знающие об этом, даже Лысое Чудовище, похитившее бородатого папу, 
оказывается добрым…  

Мир героев К. Драгунской синкретичен, он соединяет несколько 
реальностей: конкретно-бытовую реальность, полумистическую 
реальность детских отношений и сказочную, которую сами же герои 
моделируют по образу и подобию известных им сказочных „заготовок”. 
Эти реальности взаимодействуют и способны заменять друг друга, 
причем формы взаимодействия и частота смен одной в другую зависят от 
мироощущения героев не меньше, чем от авторской идеи. 

Детский фольклор широко представлен в произведениях 
Драгунской, причем происхождение его различно – от народной сказки 
до современных фильмов, от примитивных страшилок до ужасов 
реальной истории. Например, только один рассказ о князе с отрубленной 
головой (с незначительными изменениями) встречается в таких пьесах, 
как „Ощущение бороды”, „Рыжая пьеса”, „Трепетные истории”, „Загадка 
таинственного секрета”. 

Проблемы, быт, боль, одиночество, жестокость отступают перед 
детской непосредственностью и верой. Вера в чудо, в сказку, осознанная 
или неосознанная, является отличительной чертой всех героев 
К. Драгунской. И чудо случается. 

Другие авторы не вводят так часто детские образы в свои пьесы, 
но тема детства – одна из самых важных. Вопросы: Стоит ли иметь 
детей в наше время? и Как их воспитывать сейчас? – становятся 
эпохальными: 

„Фомина. Слушай, Ёлкин. А почему у тебя нет детей? 
Еловецкий (с пафосом). Потому что заводить потомство в конце 

двадцатого века может только отъявленный злодей. А у тебя почему? 
Фомина. Я пеленать не умею” [2, с. 57]. 
Или в пьесе „Колесо фортуны” Е. Греминой герой оправдывается: 

„Что бы я мог дать этому ребенку?”. В таких случаях главной является не 
материальная сторона, хотя и она важна, а внутренняя неготовность к 
этому, которая определяется духовным кризисом героев.  

Педагоги, психологи, журналисты много говорят  
о „детоцентричности” семей, но очень часто „детоцентричность” 
проявляется лишь на внешнем, материальном уровне. На духовном – 
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заброшенность, ненужность, безразличие. Авторы отмечают 
неспособность большинства современных родителей воспитать 
психически и морально здоровых детей. Как может человек учить 
другого порядку, если в нем самом хаос?! „Чему я их могу научить, если 
не понимаю, как и зачем живу” [3, с. 383], – говорит героиня пьесы 
М. Арбатовой „Анкета для родителей”. Центральная тема этой пьесы – 
тема воспитания детей. Молодой учитель составляет анкету для 
родителей первоклассников, которая приводит их в ужас. Они не готовы 
ответить на такие вопросы: „Каким бы вы хотели видеть своего ребенка? 
Каким бы вы хотели видеть себя? Стесняется ли вас ваш ребенок?” На 
вопрос „Интересно ли вашему ребенку с вами?” один из родителей 
отвечает: „Что я телевизор, чтобы со мной интересно. Я деньги в дом 
ношу” [3, с. 273]. Вот какая реакция возникает у других родителей на 
вопрос„ Будет ли уважать меня мой ребенок через пять, десять лет?”: 

„Леня. Да нет, конечно. Он и сейчас-то… 
Аня. Ты, Ленечка, не прав. Алеша на редкость послушный 

мальчик. 
Леня. Ага, клинически послушный. Когда его одноклассник 

тонул, он стоял и советы давал. Анечка, ну какая же ты дура. Тут же  
по-русски написано – уважать. Иди и посмотри в словаре, что это значит, 
а то умрешь, так и не поймешь, что за слово” [3, с. 272]. 

Разбираясь со своими проблемами, родители просто используют 
детей, делают их удобными для себя. Взрослые не желают замечать, что 
дети перенимают их привычки, поведение, мысли. Учитель говорит:  
„У вас потребительское отношение к детям, еще немного, и у них к вам 
оно станет таким же!” [3, с. 299].  

И становится. Примером тому служит Таня, девочка-подросток, в 
пьесе Л. Разумовской „Житие Юры Курочкина и его ближних”. Ее мать 
жалуется: „Танька, зараза, довела меня опять до истерики, дрянь девка! 
Пристала с ножом к горлу, купи ей магнитофон. У всех есть и ей давай.  
Я помню, на мороженое у родителей попросить стеснялась, а эти,  
прям, как пиявки! Прям, с ножом к горлу, ну! Не можешь, говорит, 
обеспечить – зачем рожала!” [4, с. 27].  

На протяжении последних 25 – 30 лет ученые различных 
направлений, медики, психологи, социологи, философы, дискутируют  
о раннем физическом, интеллектуальном, эмоциональном взрослении 
детей, которое причудливо сочетается с инфантилизмом. М. Арбатова в 
„Анкете для родителей” обращает внимание именно на эту проблему. 
Пьеса начинается разговором матери и классного руководителя. 
Смирнова говорит о поведении своих детей после ЧП: Васька, один из 
братьев-близнецов, чуть было не утонул в яме возле школы. 
Эмоциональное состояние сына, которое было вызвано происшествием, 
вызывает опасение у матери: „Ванька ходил по дому целый день, то 
вставал, то ложился, и, знаете, он не выл, не рыдал, он – кричал от горя. 
Это даже не истерика была. Что-то другое. Совершенно сознательно 
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кричал” [3, с. 258]. Такая реакция мальчика вызвана поведением его 
одноклассников, которые стояли и смотрели, как тонет человек: „Значит, 
если бы у Васьки не было брата-близнеца, то он бы утонул, и никто бы 
его спасать не стал!” [3, с. 258]. Столкновение со смертью и недостойное 
человеческое поведение стали толчком во взрослую жизнь, но процесс 
взросления начался намного раньше, ведь, чтобы оценить так положение, 
как это сделали братья, одного раза мало, к этому надо прийти. 
Естественно, что поведение взрослых: родителей, учителей, знакомых 
становится основой воспитания, примером для подражания. Дети не  
по-детски быстро все „схватывают”.  

М. Арбатова изобразила взрослых в довольно неприглядном виде. 
Гремина выпрашивает оценки для своей дочери, при этом сплетничает и 
„поливает грязью” более способных учеников и их родителей. 
Коршуновы постоянно ссорятся, не хотят найти общий язык. Все, на что 
они способны, так это договориться не ссориться на ночь. Интересно то, 
что оба родителя – кандидаты наук, думающие люди. Но понять, что 
ребенку нужны не научные сотрудники, а родители, не могут или не 
хотят. Их постоянное лукавство перед собой и перед другими не очень 
хороший пример. На вопрос: „Каким бы вы хотели видеть своего 
ребенка?”, отец хотел ответить одно, а написал совсем другое. „Чтобы 
всем во дворе бил морды, а не ходил бы вечно в соплях. Это не пиши. 
Пиши – хочу видеть своего ребенка добрым, умным, честным.  
Да, талантливым” [3, с. 270]. Главным в отношениях с детьми взрослые 
считают материальную обустроенность, несомненно, играющую важную 
роль в жизни, но не основополагающую. Ирискин так говорит о своей 
дочери: „Дык как королева живет! Коньки купил. Костюм болоньевый, 
как у фигуристки. А у ей как двойки были, так и есть. Хоть бей ее, хоть 
убей. Да я когда в школу пошел, у меня шиш был. А у ей кукла немецкая 
тридцать рублей стоит!” [3, с. 247]. Самому Ирискину заниматься 
дочерью некогда, он деньги в дом приносит, а оставшееся время пьет. 
Материальная ипостась неполноценна без эмоционального общения. Это 
две стороны одной медали.  

Такое, на первый взгляд, незначительное событие, как заполнение 
школьной анкеты позволило автору пьесы раскрыть характеры героев. 
Анкетные вопросы выявили их жизненную позицию. Большинство 
родителей побоялись быть честными, и только одна Смирнова решилась 
сказать правду. Но не зря же она принадлежит к типу героинь, которые 
являются стержнем арбатовской драмы, – это женщина в поисках 
самодостаточности. И к детям у нее тоже особое отношение. Заполнив 
анкету, Смирнова подала на развод: такими точными, необходимыми и 
ужасными оказались довольно простые вопросы молодого учителя. 
„Ваша анкета так точно препарировала нашу семейную ситуацию. 
Понимаете, нельзя кормить детей тем, чего нет. Мы ведь с мужем вместе 
ради них, но если вдуматься, зачем им целые дни видеть посторонних 
друг другу родителей?” [3, с. 279]. Вика, героиня другой пьесы 
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М. Арбатовой, как и Смирнова, на определенном этапе понимает, что 
недостаточно одеть и обуть ребенка, кроме этого должно происходить 
духовное взаимодействие с ним, без чего не может быть истинного 
воспитания. И только поиски себя, своего „Я” помогают женщинам 
понять, что надо, чтобы ребенок не вырос „недоличностью”. Виктория 
пересмотрела все компоненты общения, и они „свершились друг для 
друга как мать и сын” [5, с. 384]. Детские образы в пьесах М. Арбатовой 
выполняют важную функцию: без них невозможно полноценно 
изобразить внутренний мир женщины. Одна из составляющих этого 
мира – отношение с детьми, изъяв которое можно разрушить все. 
Героини арбатовских пьес не боятся совершать странные поступки, 
иногда „бесшабашные”, они экспериментируют, расширяют принятые 
границы общения. Поэтому их дети выделяются на фоне других, они 
размышляют самостоятельно. Показательна ситуация в пьесе „Виктория 
Васильева глазами посторонних”. Вика собирает вещи, у нее через два 
часа самолет на Север. Маленький сын Ванька тащит коробку с 
„железяками”: 

„Вика. Зачем ты это тащишь? 
Ваня. Мы ведь улетаем. Я это возьму с собой. 
Вика. Ты с ума сошел. 
Ваня (твердо). Я без этого не поеду. Ты же не поедешь без своих 

нот, вот и я… 
Вика (в отчаянии). Но ведь это хлам! 
Ваня. У тебя все хлам. Если с головой, то из этого можно такое 

сделать… 
Вика (в бешенстве). Знаешь что, мой дорогой… (Затем берет себя 

в руки.) Хорошо. Бери свою сумку, складывай в нее” [5, с. 385]. 
Размышляя над своей жизнью, герои, естественно, задумываются 

над судьбой своих родителей, над тем, как „взращивали” их, делают 
выводы и пытаются избежать ошибок. Виктория говорит о родителях: 
„Они любили меня, но боролись с этим, как могли” [5, с. 373]. Разрешая 
взять „железяки” своему сыну, тем самым она нарушает каноны 
родительского воспитания.  

Отражая современную социально-нравственную ситуацию, 
женщины-драматурги гораздо чаще, чем это происходит в пьесах 
мужчин, акцентируют внимание на потребительском подходе к детям, 
который приводит к духовной деформации личности: вырастая, человек 
не воспринимает бабочек „как красивых”, а только как 
„коллекционных – неколлекционных” (Е. Нарши, „Двое поменьше”).  
А если человек воспитан иначе, его нестандартное поведение 
воспринимается как отклонение от нормы. Так, в ответ на 
многочисленные жалобы маляра, что выдают одну серую краску, тогда 
как нужно выдавать разноцветную – по временам года, ему советуют 
обратиться к врачу. Но автор четко расставляет акценты: причина 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 12 (247), Ч. ІІ, 2012                     

166 

„назойливости” маляра для него, как и для Е. Нарши, очень серьезна – 
взрослеет его дочь и теряет способность радоваться красоте, видеть мир 
цветным, а не серым. Герой пьесы Е. Нарши вспоминает стихотворение 
Е. Евтушенко „Могила ребенка” и утверждает, что каждый взрослый – 
„могила ребенка, которым он когда-то был”. Название стихотворения 
вносит дополнительное эмоциональное напряжение в сюжет, при этом 
сюжетно такое словосочетание оправданно, а по его внутренней сути оно 
оксюморонно. 

Очень важен тот факт, что близкие авторам взрослые персонажи, 
что и как изменить, еще не знают, но ощущают трагическое 
неблагополучие и пытаются сохранить в себе и в своих детях хоть 
„каплю ребенка”.  

Образы детей в современных женских пьесах во многом 
символичны. В них отражены идеи личностной свободы, нешаблонности 
мышления и мировидения, „благоговение перед жизнью” (А. Швейцер)  
и „неизлечимый” оптимизм, который так необходим в современной 
действительности и современном искусстве.  
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Хабарова І. В. Діти та світ дитинства в російській жіночій 

драматургії кінця ХХ – початку ХХІ століття 
У статті розглянуто особливості втілення дитячої теми в п’єсах 

жінок-драматургів кінця ХХ століття (М. Арбатова, Л. Разумовська, 
Є. Нарші, К. Драгунська та ін.) Зроблено висновок про те, що в сучасній 
жіночій драмі майже немає п’єс для дітей, а тема дитинства постає не 
основною, а вводиться паралельно з іншими темами. В той же час вона є 
абсолютно необхідною для передачі авторського світобачення та 
світовідчуття. Тема дітей і підлітків нерозривно пов’язана з проблемами 
самотності, пошуку щастя й жіночої самореалізації. 

Ключові слова: п’єса, тема, образ, фольклор, жанр. 
 
Хабарова И. В. Дети и мир детства в русской женской 

драматургии конца ХХ – начала ХХІ столетия 
В статье рассмотрены особенности воплощения детской темы  

в пьесах женщин-драматургов конца ХХ столетия (М. Арбатова, 
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Л. Разумовская, Е. Нарши, К. Драгунская и др.). Сделан вывод о том, что 
в современной женской драме почти нет пьес для детей, а тема детства не 
является в пьесах единственно главной, а вводится параллельно  
с другими темами. В то же время она абсолютно необходима для 
передачи авторского миропонимания и мироощущения. Тема детей и 
подростков неразрывно связана с проблемами одиночества, поиска 
счастья и женской самореализации.  

Ключевые слова: пьеса, тема, образ, фольклор, жанр. 
 
Habarova I. V. Children and childhood in the world of Russian 

women’s drama late XX – early XXI century 
The article considers the particular embodiment of child themes in the 

plays of female playwrights of the late XX century (M. Arbatova, 
L. Razumovskaya, E. Narsh, K. Dragunskaya etc.). After analyzing a number 
of texts, it must be concluded that in the modern women’s drama there is 
almost no plays for children, and the theme of childhood is not the main, and 
introduced along with other topics. At the same time, it is absolutely necessary 
to transfer author’s outlook and attitudes. The theme of children are 
inextricably linked to issues of loneliness, women search for happiness. 

Key words: play, theme, image, folklore, genre. 
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ОБРАЗ РЕБЕНКА  

В СБОРНИКЕ Р. П. ПОГОДИНА „ОТКУДА ИДУТ ТУЧИ” 
 

Радий Петрович Погодин – известный русский прозаик, 
работавший и для взрослых, и для детей, причем произведения для юных 
читателей составляют большую часть того, что им создано. Погодин 
писал для детей разного возраста – от дошкольников до старших 
подростков. 

Творческий дебют писателя (сценарии детских радиопередач, 
очерки, рассказы) состоялся в 1952 – 1953 годах. В 1957 году появился 
первый сборник рассказов – „Муравьиное масло”. Год спустя вышла его 
книга „Кирпичные острова”, еще через два года – „Рассказы о веселых 
людях и хорошей погоде”. Эти произведения принесли Погодину 
известность. С тех пор уже седьмое поколение юных читателей с 
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интересом и большой нравственной пользой знакомятся с его 
произведениями. 

Но читательский интерес намного значительнее уровня научной 
исследованности творчества Р. Погодина. Среди филологических работ 
серьёзных, основательных не так много. Это статьи „Несколько жизней 
Радия Погодина” (В. М. Акимов); „Рост души” (И. Смольников);  
„В стране Радия Погодина” (Н. Крыщук). 

Однако остаётся немало проблем затронуных поверхностно или 
вовсе не исследованных. В их числе – специфика создання образов детей 
разного возроста. 

Цель данной статьи – анализ детских характеров и способов их 
создания в сборнике Р. Погодина „Откуда идут тучи”. 

Рассматриваются и анализируются основные образы персонажей, 
их значение и роль в рассказе писателя. 

В цикле рассказов „Откуда идут тучи” (8 произведений) решаются 
очень важные и серьёзные нравственно-философские вопросы на 
„детском” материале (главный герой – дошкольник). Центральный 
персонаж, Коля Уральцев, – последнее лето полностью свободный 
человек. Осенью ему в школу. И в это предшкольное лето мальчик 
переживает и переосмысливает множество событий, начиная с первой 
настоящей разлуки с родителями, которые хотели отдохнуть вместе с 
сыном в деревне, но неожиданно были вызваны на работу и вынуждены 
оставить Колю с „чужой старухой”, как он вначале называет добрую 
бабушку, с которой потом подружится. 

Тема познания окружающего мира семилетним человеком – 
главная в цикле. Внутри неё много проблем, важных не только для детей, 
но и для взрослых, которые часто неправильно понимают детей и 
поэтому вступают с ними в конфликты, теряют доверие юных, не могут 
победить отчуждение, недоверие сына, дочери, учеников (если  
взрослый – учитель).  

Преодоление детского эгоизма, воспитание общительности, 
дружелюбия, умения (и желания) понять другого человека. Развитие 
чувства прекрасного, чуткости и внимания к природе. Ориентация на 
подлинность, способность отличать настоящее от фальшивого, истинное 
от ложного. Вот о таких сложных проблемах говорит Погодин в цикле 
„Откуда идут тучи”. 

Книга была напечатана в 1973 году. В неё вошли рассказы: 
„Дождь за окном”, „Хлеб с солью”, „Откуда идут тучи”, „Мы с папой”, 
„Клад”, „Паразит”, „На тот берег”, „Жаба”. 

События происходят в деревне, а главный герой цикла – 
городской мальчик, для которого деревенская жизнь незнакома, 
непонятна и вначале скучна. 

Коля Уральцев – единственный ребёнок в семье. Привык быть в 
центре внимания. Когда по стечению обстоятельств, он попал в деревню 
к чужой старухе, сразу почувствовал себя сиротой. Никому не нужным. 
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Это состояние автор передаёт при помощи пейзажа (рассказ „Дождь за 
окном”): „День начался скучный. Дождик льёт за окном – каждая капля 
от другой капли отдельно. Бьёт дождь по листьям и травам. По земле 
бьёт, по воде шлёпает, по крыше шуршит, по стеклу барабанит. Шумит 
дождь, словно сказать хочет: „Эх ты, Коля-Николай, одинокий ты 
человек и несчастный. Разве будет тебя любить чужая старуха. Разве 
будет тебе веселье в чужой деревне, где дождь по крышам шуршит. 
Пропащий ты, Коля. Одним словом – брошенный”[1, с. 4]. 

Обращает на себя внимание краткость и динамизм пейзажной 
зарисовки, что связано с особенностями восприятия 7-летнего ребёнка и 
читателей такого же возраста. Длинные описания природы для них 
неприемлемы. 

В рассказе „Хлеб с солью” Р. Погодин очень достоверно 
рассказывает о поведении Коли в экстремальной для него ситуации (один 
в чужом доме с малознакомой бабушкой). Как талантливый художник-
психолог Погодин дает понять читателю, что мальчик с одной стороны 
действительно грустит и скучает за родителями, но в то же время играет 
сам с собой и с хозяйкой дома Елизаветой Антоновной (кстати, старуха 
прекрасно видит и понимает это). Авторская улыбка, снисходительная 
ирония помогает и читателю правильно понять ситуацию: „Коле 
хотелось плакать, но слёзы не текли из его глаз. Коля смочил палец в 
канавке, намазал им от глаз к подбородку. Потом он лизнул этот палец и 
вздохнул тяжело. Вода в канавке была дождевая, не солёная, не как 
слёзы” [1, с. 4]. 

Изображая из себя „брошенного ребёнка”, Коля вспомнил, что в 
книгах и кино сиротки питались хлебом с солью (рассказ „Хлеб с 
солью”). Поэтому „когда Коля уселся к столу, а на столе всё лежало, что 
из Ленинграда привезли, он голову опустил и сказал совсем тихо, едва 
слышно: 

– А вы мне хлебца дадите с солью? 
Елизавета Антоновна отрезала кусок деревенского хлеба с такой 

крепкой коркой, что эта корка затрещала под ножом, как лучина. 
Посыпала хлеб крупной солью и подала Коле. 

– Ешь на здоровье” [1, с. 5]. 
Авторская ирония сводит к нулю „страдания” Коли. Ему просто 

скучно. „А когда человеку скучно, так скучно, что даже слёзы высыхают 
где-то по дороге к глазам, отворачивается он от колбасы и конфет 
шоколадных. Тогда желает он хлеба с солью, чтобы всё было как в 
книжке у одного круглого сироты” [1, с. 6]. 

В рассказах Погодина, даже для малышей, очень важны детали. 
Вторая часть рассказа выявляет суть игры, которую затеял Коля. Когда 
Елизавета Антоновна наливает ему чаю, происходит такой диалог:  

„– Сахару одну ложечку, – попросил Коля. И ещё ниже голову 
опустил. 
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– Беда. А я-то, глупая, три ложки насыпала. Может, выплеснем 
этот чай в ведро, а тебе другого нальём? 

Коля голову совсем на грудь уронил. 
– Ну уж, ладно, – прошептал он. – Я уж как-нибудь этот чай 

выпью. 
Коля отхлебнул сладкого чаю и немножко, совсем чуть-чуть, 

поднял голову” [1, с. 7]. 
Деревенская старуха, с которой жизнь свела Колю, оказалась 

хорошим педагогом. На жалобу мальчика „скучно мне” она отвечает: 
„Ещё ничего не видел вокруг, а уже заскучал. Ты, когда тебе скучно 
станет, чего-нибудь делать примись или думай. 

– А о чём думать? – спросил Коля Уральцев. 
– Что видишь – о том и думай” [1, с. 7]. 
Комизм возраста (один из наиболее продуктивных видов комизма 

в детской прозе) помогает писателю достоверно, психологически 
обоснованно передать эволюцию настроения главного героя.  

„Он подумал и вообразил, как его отец и его мама катят сейчас по 
дорогам сквозь дождь. Буксуют в песке. Застревают в грязи. А всё равно 
вперёд двигаются, торопятся. И так он задумался, что намазал себе хлеб 
маслом, положил поверх масла кругляш колбасы, а поверх колбасы еще 
сыру голландского положил. Скушал такой бутерброд, халвой заел, 
мармеладом закусил и понял, что не скучно ему, а грустно. 

И ещё понял, что эти слова разные, потому что грусть бывает от 
любви и разлуки, а скука только от безделья и ни от чего больше”  
[1, с. 7]. 

Благодаря тому же комизму, финал рассказа не выглядит 
назиданием. Это вывод самого Коли, к которому он приходит непросто: 
от обиды и чувства „брошенности” через игру-лукавство к философским 
суждениям, очень важным для его возраста.  

В рассказе „Откуда идут тучи” автор начинает повествование с 
неблагоприятной для игры и веселья погоды. „Тучи были мутные, 
темные, будто грязная мыльная пена” [1, с. 8]. После совета старухи, 
Коля принимается думать обо всем что видит. В голове у мальчика 
возникают такие вопросы:  

„Куда же девается грязь?”, „А где сидят тучи, когда их в небе 
нет”. Показывая большую заинтересованность мальчика окружающим 
миром, с легкой насмешкой автор психологически грамотно изображает 
тонкости детского сознания, и весьма логичное, по Колиному мнению, 
объяснение природных явлений.  

„В жарких южных морях солнце так кипятит воду, что пар от нее 
валит облаками: подумал Коля и сказал сам себе – Ух ты. Как же там 
корабли плавают? Как же там проживают киты? – Жалко ему стало 
китов, которые кипят в море. – Наверное у них вся шкура облезла. Как 
же там ребятишки купаются?” [1, с. 9]. 
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Красочнно описывает автор особенности детского 
мировосприятия, для которого характерен в первую очередь 
антропоморфизм. Мальчик очеловечивает все, что его окружает, и даже 
то, чего он не видел, а просто представляет себе. Розовые облака 
разговаривают, вулканы кипятят воду, а с неба через сито льются 
разнообразные дожди. 

Автор дает детализирвонные картины природы, представляемые 
мальчиком, и погружает нас в детский мир волшебства. 

„Иногда все разноцветные облака собираются в одну грозную 
тучу. Как полыхнет небо, как грохнет гром; как махнет грозовой дождь, 
после него трава зеленеет, лист, на деревьях свежевыкрашенный”  
[1, с. 10]. 

Елизавета Антоновна с интересом выслушивает размышления 
Коля, не опровергая их и даже в какой-то мере допускает возможность и 
такого варианта событий, тем самым поддерживая игру мальчика. 

„А как бы я знала, в каких пещерах тучи сидят, в каких – облака, в  
каких – грозы, обучилась бы проводить туда, куда следует и в самый 
необходимый для пользы срок. Ты когда в школу пойдешь, обязательно 
учителя поспрашивай, можно ли тучами руководить или покаместь 
нельзя?” [1, с. 11]. 

Проходит небольшое время и грусть мальчика по родителям 
отходит на второй план. Теперь он полон инициативы и даже достает 
удочку, сделанную им и его оцом. Елизавета Антоновна интересуется 
происхождением этой замечательной удочки, и мальчик не без гордости 
заявляет, что принимал участие в ее изготовление. Ребенок, без 
сомнения, гордится этим достижением. И получает от старушки 
заслуженную похвалу.  

Рассказ „Клад” начинается с того, что Коля Уральцев идет с 
удочкой на рыбалку. Он настроен на хороший улов. „Коля Уральцев 
представил, как принесет Елизавете Антоновне целую связку жирных 
окуней, каждый с мужскую ладонь. И у каждого спинка толщиной в три 
Колиных пальца” [1, с. 14]. Мальчик сразу же распределяет, на что 
пойдут окуни „Три окуня на уху. Два окуня жарить. Маленьких окушат, 
маленькие тоже попадутся, их – кошке” [1, с. 14], хотя сам еще ни одной 
рыбы не поймал, но детский оптимизм играет важную роль в 
психологическом портрете ребенка. Ожидания Коли не оправдываются, 
и рыба все же не ловится, но мальчик не унывает. Каждой неудаче он 
дает разумные объяснения. 

„Наверное, здесь дно песчаное, – решил про себя Коля. – Пойду 
другое место искать. Окунье камни любит” [1, с. 14]. Размышления 
мальчика по сути ничем не отличаются от размышлений взрослого 
человека. Он знает, где какие рыбы водятся, и какая из них наваристей на 
уху сойдет.  

„Наверное, она сейчас сытая, – подумал Коля Уральцев. – Пойду 
щуку ловить. Щука прожорливая. Никогда досыта не наедается. Щука 
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всегда клюет” [1, с. 15]. Обращает на себе внимание специфика 
внутренних монологов в детских рассказах. Они лаконичны, предметны 
и диалогичны по структуре.  

Когда герой постепенно теряет веру, в какой-либо улов, но ему 
встречается мальчик, такой же рыбак, через образ которого автор 
передает мораль данного рассказа. Мальчик предлагает Коле поехать с 
ним на середину озера, и дает ему своих червяков, указывая настоящие 
причины плохого клёва.  

„Можно и плотиц наудить, – думает Коля. – Плотва хоть и не 
очень наваристая для ухи, но тоже хорошая. Плотиц нужно побольше. 
Только на уху штук десять. Зато она вся серебряная. И откуда у нее такой 
цвет ослепительный?...” [1, с. 15]. 

„Эх ты рыбак, – сказал он. – Кто на такого червя ловит, он уже 
прокисший, полезай в лодку” [1, с. 15]. 

У Коли наконец-то все получается, но он не может остановиться. 
В этих эпизодах автор показывает такую негативную черту, как 
жадность. Войдя в азарт, мальчик не может прекратить рыбалку, и уже не 
задается вопросом, „что делать со всей наловленной рыбой”, он просто 
хочет наловить ее как можно больше. 

„– Хватит. 
– Как хватит? Смотри, как клюют, как бешенные, – сказал Коля. 
Мальчишка улыбнулся. Спросил: 
– Тебе что, на продажу? 
– Нет. На уху”[1, с. 17]. 
Когда настает время делить пойманную рыбу, Коля снова 

недоволен.  
„– Себе больше забрал, – сказал Коля. 
– Ровно. По пяти хвостов. Это деду. Это на бабушку, эту отцу, эту 

мамаше. Это на братишку. Сестре Зойке. Володьке маленькому не нужно 
он еще грудной. 

– А вот эта, – спросил Коля, – десятая? 
– Планеру. У нас пес Планер. 
– А у нас кошка! – крикнул Коля. – А кошка тоже едок. А она за 

душу считается?” [1, с. 17].  
Погодин показывает нам, как дети острее и тоньше реагируют на 

нарушение справедливости, и иногда имеют более четкие, чем у 
взрослых, представления о том, „как надо”. 

Также автор очень удачно показывает, различия между городским 
и деревенским мальчиками и четко выделяет индивидуальные 
особенности. Коля не сразу соображает, о чем ему говорит деревенский 
мальчик, и понимает его слова буквально, потому им не сразу удается 
найти общий язык 

„– У тебя сколько душ? 
– Чего? 
– Сколько душ говорю? Ртов сколько? 
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– Один рот, сказал Коля. – У всякого человека рот один. 
Мальчишка сколупнул присохшую чешую со своей щеки. 
– Иначе спросить, – сколько у тебя едоков? 
– Ааа... – понял Коля. – Едоков. Едоков двое: я да бабка” [1, с. 17]. 
Второе различие состоит в количестве детей в семье. У 

деревенского мальчика два брата и сестра, в то время как Коля 
единственный ребенок. 

В размышлениях деревенского мальчика больше знания реальной 
жизн, даже несвойственной его возрасту мудрости. 

„Эх, милый, в каждом деле клад запрятан” [1, с. 17]. 
„Из этого озера наша деревня тысячу лет рыбу ест. И еще тысячу 

лет есть будет. Почему? У нас рыбаков нету жадных. Жадный рыбак – 
для себя враг, для народа паразит, а для рыбы чума” [1, с. 18]. 

Так Коля получает жизненные уроки не только от бабушки 
Елизаветы, но и от своего сверстника. 

В рассказе „Паразит” мы вместе с главным героем знакомимся с 
тремя новыми персонажами. Это две девчонки – Таня и Нитка, и Леня 
Каша, который в ходе рассказа оказывается очень жестоким и 
эгоистичным ребенком. Образ Леньки является полной 
противоположностью образу мальчика на речке. Из-за ложной 
самоуверенности Лешки Каши наш герой сначала даже проникается к 
нему уважением.  

„– А ты Колька-дачник? 
Коля удивился: откуда мальчика знает? 
– А я все знаю, – сказал мальчишка. – Я вокруг себя на двести 

километров все знаю. И всегда вперед всех узнаю” [1, с. 19]. 
Что же касается девочек, то в начале рассказа они предстают 

переде нами беззащитными особами, которые плачут, но все оказывается 
не так, как, на первый взгляд, кажется. Девочки могут дать сдачи Лешке 
Каше, а пугало на самом деле только то, что он делал с ершами, и сам 
Леша оказывается не таким уж и смелым. Зато „Коля-дачник”, как мы 
видим, до  последнего момента не отказывается от своих слов, не трусит, 
но все же и не дает сдачи, а расхрабрился он лишь тогда, когда Лешка 
уже получил по заслугам.  

„Берешь назад „паразита”? 
– Не беру! – сказал Коля. 
– Берешь назад „паразита”? 
– Не беру, – сказал Коля. 
Ленька размахнулся и ударил Колю кулаком по лбу. Коля 

зажмурился.  
– Не беру, – сказал он и еще сильнее зажмурился” [1, с. 21]. 
В этом рассказе мы снова сталкиваемся с непониманием Ленькой 

Кашей– деревенским мальчиком такого слова как „паразит”. 
„Живодер ты. Паразит. Вот ты кто. 
– Это как? – спросил Ленька оторопело. 
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– А как слышал, – сказал Коля Уральцев” [1, с. 20]. 
На протяжении всех рассказов выделяется тема единства ребенка 

и природы. А Лешка Каша – это пример нарушения такого естественного 
баланса, за что он и был наказан.  

В последнем рассказе „Жаба” Коля сталкиваемся с „больно уж 
некрасивой жабой”: „пупырчатая, бородавчатая, рот до ушей. И в синих 
сумерках вся черная” [1, с. 25]. И наш герой берет на себя 
ответственность решать, жить или не жить на свете некрасивой жабе. 
Мальчик считает, что такой уродливой жабе вовсе и не стоит жить. 
Придя домой, Коля хвастается Елизавете Антоновне тем, что „кокнул 
жабу”, и это очень не нравится старухе: 

„– И за что ты ее не пожалел?  
– А чего она такая некрасивая на свете живет? 
– Чем же ты ее кокнул? 
– Камнем кокнул” [1, с. 25]. 
Коля легко и бездумно „кокнул” уродливую жабу камнем, 

уверенный в своем праве вершить над ней суд. Однако жестокие, на 
первый взгляд, слова бабушки о том, что можно и ее, старую и 
уродливую, „кокнуть”, открывают мальчику новый смысл происшедшего 
– оказывается, он судит о многом поверхностно и эгоистично.  

„Елизавета Антоновна села у окна. Стала смотреть в тёмную даль 
за окном, на тот берег озера. 

– Если всех некрасивых камнями побить, – сказала она, – тогда и 
красоты на земле не останется. Иная бабочка или жучок такие золотые, 
прекрасные с виду, а насквозь ядовитые. К чему ни прикоснутся – 
испортят. А некрасивая твоя жаба всю ночь шлёпает, трудится, чистит 
землю для утренней красоты. 

– Да, может, я её и не убил вовсе. Может быть, я промазал, – 
сказал Коля Уральцев не очень уверенно. 

Старуха Елизавета Антоновна будто не слышала. 
– А посмотри, люди под старость все некрасивыми делаются. В 

морщинах да сутулые. А руки у них у всех узловатые. И смотри-ка: чем 
некрасивее руки, чем больше морщин у старика на лбу да возле глаз, да 
чем у него спина горбатей, – значит, больше других понаделал он за 
свою жизнь работы. Ты вот в школу пойдёшь, ты учителей поспрашивай. 
Может быть, человеческая красота молодая потихоньку переходит в 
ребятишек или в работу, которую человек работает. А иначе куда же она 
девается? 

– Да я же точно помню, что я промазал! – крикнул Коля Уральцев. 
– Нынче промазал. Авось в другой раз не промажешь. Ты в голову 

цель. 
Коля чуть не заплакал” [1, с. 26]. 
Пробуждение в душе мальчика истинного чувства красоты, 

единства с окружающим миром – тема этого рассказа.  
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На протяжении всего цикла рассказов, автор показывал нам 
различные позитивные и негативные черты, которые могут встречаться у 
детей младшего возраста, такие, как жадность, жестокость, эгоизм – с 
одной строны, доброта, сочувствие, благородство, умение осознавать 
свои ошибки – с другой. 

Погодин – оптимист, верящий в хороших людей, в 
преобразующую силу благородства и сострадания. Именно поэтому в 
основе сюжета произведения – история взросления души, нравственного 
становления ребенка. 

Дети острее, чем взрослые, реагируют на несправедливость, это 
мы можем увидеть в эпизоде с рыбой, когда мальчик посчитал, что рыба 
поделена не поровну, или в эпизоде с ершами, когда Коля был поражен 
жестоким отношением Леньки Каши к ершам, чьи глаза он выкалывал 
спичками. Дети более моральны, и они, в отличие от многих взрослых, не 
боятся предпринимать активные действия, пусть даже неразумные, с 
взрослой точки зрения. Анализируя рассказы, мы замечаем, как дети 
часто самодостаточны и автономны, взрослые им бывают не нужны, они 
сами могут справляться со своими проблемами и трудностями, иногда 
даже гораздо лучше взрослых. Взрослые в рассказах Погодин нередко 
пассивны. Они являются для ребенка значимыми, важными фигурами, но 
сами они не принимают участия в повествовании. Так, к примеру, 
Елизавета Антоновна дает мальчику дельные советы, как ему быть, чем 
себя занять, рассказывает, как можно, а как не нужно поступать, но 
никаких активных действий не предпримает. Через этот образ автор 
скорее поучает Колю Уральцева, указывая на ошибки и выводя мораль 
рассказа, а самые активные роли он отдает детям. 

Почему Радий Петрович стал детским писателем? В одном из его 
интервью прозвучало признание: „А я занимаюсь, по сути, иконописью. 
Иконопись для меня – мифотворение. Я сознаю, что герои мои – люди 
святые. Пишу о человеке прекрасном” [2, с. 24]. Воплощение мифа о 
красоте человека – ребёнок. Автор пробуждает в своих читателях 
чувство преданности идее ребёнка, с которым он приходит в мир. Его 
проза – явление Души ребёнка миру. Слово для писателя – инструмент 
исполнения чувств и мечтаний ребенка. Погружаясь в мир погодинских 
сказок, дети стремятся удержать их в себе, продлить. Основная тема 
творчества Радия Погодина – самое сокровенное, желанное, 
таинственное в жизни души ребенка и подростка [3, с. 118]. 

Поставим себя на место ребенка. Каждый ребенок хочет казаться 
взрослее и умнее. Взрослый – это идеал, к которому малыш стремится на 
протяжении всего детства. И вот в рассказах Погодина он встречает 
такого же дошкольника, как он сам, ничем не отличающегося от 
взрослого, но в то же время не теряющего того волшебного, заманчивого, 
чудесного, что присутствует в мире детей, и чего совершенно нет в мире 
взрослых. Детство трактуется как самый прекрасный этап в жизни, на 
котором человек стремится задержаться как можно дольше. 
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Тема, представленная в статье, имеет перспективы развития. 
Прежде всего это преблема функционирования художественной детали в 
произведениях для дошкольников и младших школьников, а также 
специфика самохарактеристики и косвенной характеристики в детской 
прозе Р. Погодина. 
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Чень Чень Лін. Образ дитини у збірці Р. П. Погодіна „Звідки 

йдуть хмари” 
Статтю присвячено проблемі зображення дитини в дитячій 

літературі: сукупності та способам створення образу персонажа. 
Проблема розглядається на матеріалі прози відомого письменника 
Р. Погодіна, зокрема його збірки оповідань „Звідки йдуть хмари”.  
В центрі уваги – процес духовного дорослішання дитини, розуміння нею 
важливих моральних та філософських цінностей дорослого світу і 
одночасно збереження романтичного світовідчуття дитинства. Серед 
основних питань – стосунки дитини та світу природи, взаємодія людей 
різних поколінь, роль дорослого у формуванні характеру дитини. Серед 
форм і прийомів створення персонажа Погодіним виділяється 
специфічний психологізм та комізм віку. 

Ключові слова: образ, персонаж, психологізм, пейзаж, дитина, 
дорослий, авторська позиція, виховання, самовиховання. 

 
Чень Чень Лин. Образ ребенка в сборнике Р. П. Погодина 

„Откуда идут тучи” 
Статья посвящена проблемам избражениям рёбенка в детской 

литературе: сути и способам создания персонажа. Проблема 
рассматривается на материале прозы известного писателя Р. Погодина,  
в частности, его сборника рассказов „Откуда идут тучи”. В центре 
внимания – процесс духовнго взросления ребенка, постижения им 
важных нравственных и философских ценностей взрослого мира и 
одновременно сохранения романтического мироощущения детства. 
Среди главных вопросов – взаимоотношение ребенка и мира природы, 
взаимодейсвие людей разных поколений, роль взрослого в 
формировании характера ребенка. Из форм и приемов создания 
персонажа Погодиным выделяются специфический психологизм и 
комизм возраста. 
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Chen Chen Lin. Image of a child in the storybook „Where the 

clouds are coming from” by R. Pogodin 
The article deals with problems of picturing a child in children’s 

literature: the nature and methods of creating a character. The problem is 
considered on the basis of the famous writer R. Pogodin’s prose and his 
storybook „Where the clouds are coming from” in particular. The article 
focuses on the process of spiritual maturity of a child, his comprehension of 
the important moral and philosophical values of the adult world and, at the 
same time, saving the romantic world perception of childhood. One of the 
main issues are the relationships of a child and the nature, the interaction of 
people that belong to different generations, the role of an adult in shaping the 
character of a child. Among the forms and methods of character creation 
Pogodin emphasizes a specific psychologism and a humor of the age. 

Key words: image, character, psychologism, landscape, child, adult, the 
author’s position, education, self-education. 
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ВЛАДИМИР ДАЛЬ И ИВАН ТУРГЕНЕВ:  

К ВОПРОСУ О КОНТАКТЫХ И ТИПОЛОГИЧЕСКИХ СВЯЗЯХ 
 
Проблема „В. И. Даль и И. С. Тургенев” была поставлена ещё 

современниками автора. В начале 1850-х гг. П. В. Анненков в статье  
„По поводу романов и рассказов из простонародного быта” заявил  
о сложившейся в русской литературе так называемой „очерковой  
школе” или „школе Даля”, к которой с некоторыми оговорками относил 
И. С. Тургенева [10, с. 103]. Эту точку зрения в советском и современном 
литературоведении поддержали Л. М. Канкава, В. Ф. Соколова, 
А. Л. Фокеев [4; 13, с. 68; 15, с. 17]. На наш взгляд, проблема контактных 
связей двух писателей и типологических соответствий между их прозой 
до сих пор до конца не решена.  

О знакомстве В. И. Даля с И. С. Тургеневым и службе последнего 
в 1843 – 1845 гг. в министерстве внутренних дел под руководством 
В. И. Даля писал Ю. Г. Оксман [9]. С. Шаталов проанализировал 
словесно-речевые формы повествования в прозе В. И. Даля и 
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И. С. Тургенева: молодой писатель учитывал опыт Казака Луганского в 
этой области и творчески развивал его [16]. В советском 
литературоведении наметилась устойчивая тенденция отрицать 
воздействие произведений В. И. Даля о народе на „Записки охотника” 
И. С. Тургенева [5, с. 6 – 7; 6, с. 8 – 10; 8, с. 15 – 16]. Однако, по нашему 
мнению, при рассмотрении этого вопроса не должно быть излишней 
категоричности.  

Цель нашей статьи – проанализировать особенности изображения 
национальной народной жизни в творчестве В. И. Даля и 
И. С. Тургенева, сделать вывод о возможности влияния авторов друг на 
друга. 

Своё положительное отношение к „народному” автору 
И. С. Тургенев выразил в рецензии на повести и рассказы Казака 
Луганского (Отеч. зап., 1847, № 1), написанной под влиянием отзывов 
авторитетного для него В. Г. Белинского. Рецензию И. С. Тургенев 
создавал во времяработы над первыми очерками из „Записок охотника”. 
В этот период его особенно волнует проблема изображения народной 
жизни. Народность литературы он истолковывает с точки зрения тех 
задач, которые ставил перед собой В. И. Даль: „В наших глазах тот 
заслуживает это название (народный писатель. – Н. Ю.), кто по особому 
ли дару природы, вследствие ли тревожной и разнообразной жизни, как 
бы вторично сделался русским, проникнулся весь сущностью своего 
народа, его языком, его бытом” [14, с. 277]. Тургенев называет Казака 
Луганского „замечательным и самобытным дарованием” [14, с. 277]. 
Чтобы так, как В. И. Даль, выражать „сочувствие к народу, родственное  
к нему расположение, нужна наивная и добродушная 
наблюдательность”, „любовь к простому русскому человеку” [14, с. 277].  

Безусловно, рассказы Казака Луганского и повести 
Д. В. Григоровича о деревне значительно стимулировали интерес 
И.С. Тургенева к крестьянской проблематике, определивший появление 
его первых очерков и рассказов из „Записок охотника”. Недаром в 
литературной среде XIX в. встречались опровержения приоритета 
И. С. Тургенева в изображении народа и народной жизни в литературе 
1840-х гг. (например, точка зрения В. А. Панаева [11, с. 231]). 

Как упоминалось нами в начале статьи, влияние Казака 
Луганского на И. С. Тургенева впервые отметил В. Г. Белинский, 
который в 1847 г. заметил: „<…> у вас чисто творческого таланта нет, 
или очень мало, и ваш талант однороден с талантом Даля” [2, с. 347].  
В 1918 г. А. Е. Грузинский обратил внимание на связь „Записок 
охотника” с жанром физиологического очерка, в котором продуктивно 
работал В. И. Даль в 1840-х гг.: „Вся суть очерка („Хорь и Калиныч”. – 
Н. Ю.) в характеристиках, ведущихся почти исключительно путём 
авторских описаний, включены бытовые особенности края (продажа кос 
и покупка тряпья орлами) без всякой связи с содержанием рассказа; эти 
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особенности ставят первую попытку Тургенева в близкую связь с 
физиологическим очерком того времени” [3, с. 62]. 

Вместе с тем, в вопросе влияния В. И. Даля на И. С. Тургенева 
нужно сделать существенную оговорку. Всё то, что И. С. Тургенев 
воплотил в образах простых русских людей, крепостных крестьян, – их 
высокие нравственные качества, способность любить, сострадать, тонко 
чувствовать природу и др., В. И. Даль показал в своих героях из народа в 
рассказах и повестях из инонационального быта (этнографических 
повестях „Цыганка”, „Болгарка”, „Бикей и Мауляна”, „Майна” и др.).Он 
демонстрирует в этих произведениях внимание к обездоленному 
человеку, показывает борьбу за его независимость, сложность 
общественного и социального положения, большую любовь человека из 
народа, имеющую трагический характер и др. О том, что И. С. Тургенев 
знал рассказы Казака Луганского 1830-х гг., посвящённые Украине, 
Молдавии, Болгарии, изображению казахской жизни, свидетельствует 
его рецензия 1846 г. [14, с. 279 – 280]. К тому же в 1830-х гг. В. И. Даль 
привносит в русскую литературу этнографизм, фольклоризм, сказ, 
разрабатывает способы введения в художественное произведение 
разговорных и просторечных слов и выражений, стремится к 
реалистическому изображению народной жизни. И. С. Тургенев 
разрабатывает все эти проблемы и воплощает художественные принципы 
по отношению именно к русскому крестьянству. Кроме того, его 
творчество периода „Записок охотника” обогащается наработками 
„натуральной школы”, в частности И. С. Тургенев усваивает опыт 
физиологического очерка того же В. И. Даля.  

Близость творческого метода В.И. Даля и И. С. Тургенева связана 
со стремлением писателей глубоко постичь характер народа, 
этнографизмом, использованием фольклора, введением в 
художественное произведение элементов сказа, просторечья и 
диалектизмов.  

И Казак Луганский, и И. С. Тургенев в своём творчестве 
объективно изображают российское крестьянство, показывают его 
достоинства и недостатки. Глубокое раскрытие в „Записках охотника” 
лучших человеческих качеств народа определялось пристальным 
вниманием И. С. Тургенева к народной морально-нравственной и 
поэтической культуре, его серьёзным изучением быта, нравов и обычаев 
крестьянской среды [1]. Но И. С. Тургенев во многом оригинально для 
литературы этого периода трактует народный характер. Он не только с 
сочувствием, но и с гордостью смотрит на простого человека, не 
растерявшего в условиях крепостного произвола душевной щедрости, не 
утратившего ясности ума и природного таланта. Оценивая жизненные 
явления с народной точки зрения, писатель раскрывает порочность 
крепостнических отношений, тормозящих развитие России и её умного, 
доброго народа. Как о вопиющем нарушении общественной 
справедливости говорит И. С. Тургенев о крайне бедственном положении 
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народа, которого по барскому произволу лишали права на личное счастье 
(„Ермолай и мельничиха”), истязали („Бурмистр”, „Два помещика”), 
помыкали им, как хотели („Льгов”). Барская „опека” доводила мужика до 
разорения и отчаянья, а иногда и до полной обезличенности.  

Крестьян, которые вынуждены идти на заработки из деревни, 
чтобы прокормить свою семью, В. И. Даль показывает, например, в таких 
произведениях 1840-х гг., как „Хмель, сон и явь”, „Петербургский 
дворник”, а произвол помещиков по отношению к своим крепостным в 
повести „Вакх Сидоров Чайкин”. Впоследствии о тяжёлом социальном и 
имущественном положении крестьянина В. И. Даль говорит в рассказах 
„Картины из русского быта”, „Грех”, „Светлый праздник” и др., губящий 
судьбы крестьян административно-чиновничий аппарат изображает в 
„картинах” „Ваша воля, наша доля”, „Лимоны, сапог и солдатская 
шапка” и т. п. В свою очередь нужно отметить, что И. С. Тургенев, 
показав в „охотничьих рассказах” прекрасную душу крепостного народа, 
его богатый внутренний мир, оказал значительное влияние на далевское 
творчество 1850 – начала 1860-х гг., в котором писатель создал много 
образов людей из народа, обладающих такими качествами („Крестьянка”, 
„Петруша с Параней”, „Прадедовские вётлы” и др.).   

В своей народной книге о крепостной России И. С. Тургенев в 
духе Казака Луганского рассказывает о природных и социально-бытовых 
условиях жизни крестьянства, о состоянии хозяйства барина и мужика,  
о нравах и обычаях центральных губерний России. Точное указание 
места действия, подчёркивающее связь рассказов И.С. Тургенева  
с физиологическим очерком „натуральной школы”, придаёт 
повествованию убедительность и жизненную достоверность. В „Хоре и 
Калиныче” действие происходит в Жиздринском уезде Калужской 
губернии. В „Бежине луге” – в Чернском уезде Тульской губернии, в 
„Малиновой воде” – на берегу реки Исты и т. д.  

Многие эпизоды из рассказов И. С. Тургенева представляют собой 
своеобразные фрагменты обычных этнографических очерков, в которых 
даются те или иные сведения о народе и народной жизни. В них то 
подчёркивается отличие орловских крестьян от калужских, то говорится 
об особенностях торговли рабочим инвентарём в орловских деревнях 
(„Хорь и Калиныч”), то ведётся рассуждение о выгодах и неудобствах 
кочевой жизни охотника („Лебедянь”), то даётся характеристика 
определённых групп людей („Татьяна Борисовна и её племянник”). 
Вместе с тем, описание типичных жизней в „Записках…” окрашивается 
поэтическим чувством. Народность цикла, его высокие художественные 
достоинства в значительной степени определяются широким 
использованием писателем устного поэтического творчества. Через 
фольклор И. С. Тургенев раскрывает народное миропонимание, 
особенности жизненного уклада своих героев. Фольклор, отражая 
народный взгляд на жизнь, в рассказах И. С. Тургенева нередко 
выполняет важную композиционную роль. Из всех жанров фольклора 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 12 (247), Ч. ІІ, 2012                     

181 

наиболее характерна для „Записок охотника” песня, которая 
сопровождает жизнь крестьянина, выражает его радость и горе, 
душевную щедрость и лихую удаль („Певцы”). Показу народных 
стремлений и мировоззренческих представлений в тургеневском цикле 
служат и такие жанры фольклора, как рассказы о разбойниках, предания 
и были, записанные писателем из уст народа („Бежин луг”).  

Постижению своеобразия жизни крестьян способствует и меткий 
русский язык. Обогащая литературный язык элементами живой народной 
речи, И. С. Тургенев добивается образной выразительности в передаче 
характерных особенностей народного мышления. В этом отношении 
немаловажную роль играют диалектные выражения (курско-орловский 
диалект и говоры южновеликорусского наречия), которые в ряде  
случаев объясняются подстрочно. В авторской речи большинство 
диалектизмов этнографические: „панёва” („Бурмистр”), „чуйка”, 
„покрышка” („Певцы”), „загородок” („Касьян из Красивой Мечи”) и др. 
В речь персонажей ограниченно вводятся фонетические и 
морфологические диалектизмы, которые отражают своеобразие 
звукового оформления слов: „хрестьяне” („Касьян из Красивой Мечи”), 
„махонькой” („Бежин луг”), „тверёзый” („Однодворец Овсянников”), „из 
дырьев”, „по наследствию” („Льгов”), „послухайте” („Стучит!”), 
„повываливались” („Льгов”) и т. д. Подобные приёмы использует и 
В. И. Даль (например, в „картинах” „Бесчестье”, „Прадедовские вётлы”), 
а собственно проблема разных говоров рассматривается им в рассказе 
„Говор”. 

Если этнографизм, фольклоризм и стилистика произведений 
В. И. Даля и И. С. Тургенева имеют значительное сходство, то в 
жанровом отношении наблюдаются существенные различия.  

Уже в первых произведениях цикла И. С. Тургенев резко меняет 
поэтику физиологического очерка. Это можно увидеть в „Хоре и 
Калиныче”. Начиная свой рассказ с точного обозначения места действия 
(на границе Орловской и Калужской губерний), как это делали авторы 
физиологических очерков, он явно сближается на этом пути и с Казаком 
Луганским. Как и впоследствии В. И. Даль (рассказ „Ворожейка” (1848)), 
И. С. Тургенев сразу же занимает определённо выраженную 
общественную позицию, противопоставляя барщинному орловскому 
мужику уверенного в себе калужского оброчного крестьянина. По 
аналогии с физиологическим очерком в „Хоре и Калиныче” 
И. С. Тургенев передаёт статику бытия героев, описывает устоявшийся 
русский патриархальный быт в семье Хоря, и в то же время смело 
перешагивает границы жанра. Перед нами не просто мужики конкретно 
Калужской и Орловской губерний, а разные типы русских крестьян с их 
нравственно-психологическими особенностями. Писатель делает 
попытку создания художественных образов, а для этого необходимо 
было усложнение „физиологии”. Этот же процесс в „Записках охотника” 
отражается в заглавиях произведений охотничьего цикла, в которых нет 
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указаний на профессию или этнографическую принадлежность 
социального типа. Заглавия даются по сюжетному действию или имени 
героя („Ермолай и мельничиха”, „Хорь и Калиныч”, „Свидание” и др.). 
Преодоление „физиологизма” проявляется и в некоторой 
этнографической неточности, присущей отдельным очеркам и рассказам 
[7, с. 279]. Далеко за рамки „физиологий” выходят образы мальчиков из 
„Бежина луга”, Якова Туркова из рассказа „Певцы” и др.  

Видя сходство художественного подхода к изображению 
крестьянства автора „Записок охотника” и писателей „школы Даля”, 
П. В. Анненков в то же время отмечал у И. С. Тургенева серьёзные 
отступления от требований, предъявляемых к литературе подобного 
рода. В одном из писем в январе 1853 г. он писал И. С. Тургеневу по 
поводу его повести „Постоялый двор”: „Этот род произведений требует 
истины уже как бы математической. Школа Даля и ученика его 
Мельникова поняла это очень хорошо, но Вы, кажется, это упустили из 
вида и думаете обходиться с такими анекдотами в полной свободе 
творчества, но этого нельзя уже по существу делать” [12, с. 481 – 482].  

Преодоление „физиологизма”, новый подход к изображению 
народа определили новаторский характер „охотничьих рассказов” 
И. С. Тургенева и их жанровое разнообразие. Коренным отличием прозы 
В. И. Даля и И. С. Тургенева 1840-х гг. является перерастание жанра 
физиологического очерка, в котором продуктивно работал Казак 
Луганский в этот период. И. С. Тургенев создаёт некий синтетический 
жанр, вобравший в себя элементы этнографического очерка и рассказа, в 
котором обнажение противоречий современного ему общества 
соединяется с психологической разработкой характеров и поэтическим 
изображением внутреннего мира героев-крестьян.  

Перспективой исследования поставленной проблемы является 
анализ существующих в литературоведении терминов „школа Даля”, 
„этнографическая школа Даля”, „очерковая школа Даля”, их сути и 
авторов, которые можно было бы отнести к данной „школе”. 
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Юган Н. Л. Володимир Даль та Іван Тургенєв: до питання про 

контактні та типологічні зв’язки  
В статті розглянуто прозу про народне життя В. І. Даля та 

І. С. Тургенєва. Автор аналізує факти й літературні паралелі та робить 
висновок про характер взаємовідносин письменників, можливий вплив 
на художній метод один одного. В. І. Даль та І. С. Тургенєв 
використовують у своїй творчості етнографізм, фольклоризм, стилістика 
їх творів близька. У жанровому відношенні між авторами 
спостерігаються значні відмінності. 

Ключові слова: національне народне життя, контактні зв’язки, 
сучасники, образ народу, літературні паралелі, оповідання, повість. 
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Юган Н. Л. Владимир Даль и Иван Тургенев: к вопросу о 
контактных и типологических связях  

В статье рассмотрена проза о народной жизни В. И. Даля и 
И. С. Тургенева. Автор анализирует фактыилитературные параллели и 
делаетвывод о характере взаимоотношений писателей, возможное  
на художественный метод друг друга. В. И. Даль и И. С. Тургенев 
используют в своём творчестве этнографизм, фольклоризм, стилистика 
их произведений близка. В жанровом отношении между авторами 
наблюдаются значительные отличия.    

Ключевые слова: национальная народная жизнь, контактные связи, 
современники, образ народа, литературные параллели, рассказ, повесть. 

 

Yugan N. L. Vladimir Dahl and IvanTurguenev: to the question 
about contact and typological bonds 

In the article the V. I. Dahl and I. S. Turguenev’s prose about popular 
life is regarded. The author analyzes the facts and literature parallels and 
makes conclusion about the character of relationship of the writers and 
possible influence upon the creative works of each other. Ethnographism, 
folklorism and stylistics of Dahl and Turguenev’s works have a magnificent 
similarity, in genre, however, there are some differences.  

Key words: national popular life, contact bonds, contemporaries, the 
image of the people, literature parallels, short-story, novel. 
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ТРАДИЦІЇ ТА НОВАТОРСТВО ЕНН РАЙС  

У ЖАНРІ ГОТИЧНОГО РОМАНУ 
 
Усвідомлення можливостей готичної поетики полягає не лише в 

увазі до фантастики як витвору глибинних пластів людської психіки – 
підсвідомості, а й у її етичній основі. Це – споконвічна проблема колізії 
добра і зла, символізована у прадавніх текстах. Готичний роман – жанр, 
зорієнтований на певний тип змісту та форми, структура з гострою 
конфронтацією етичних засад. Отже, з’ясування природи готичної 
поетики спонукає до подальших досліджень цього феномену як 
інтегрального елементу світового мистецтва. Тому й виникає 
необхідність детального вивчення етапів еволюції готичної поетики в 
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теоретичному аспекті та системи образів і жанрово-стильових 
особливостей циклу романів Енн Райс „Вампірські хроніки”. 

Першу докладну інтерпретацію готичного твору серед 
українських дослідників здійснює Леся Українка на матеріалі окультиста 
Е. Бульвера-Літтона „Прийдешня раса” лише в 1906 р. у статті „Утопія в 
белетристиці”. У 30-ті роки XX ст. у Львові з’являються переклади 
„Джейн Ейр” Шарлотти Бронте та „Буреверхів” Емілії Бронте. 
М. Рудницький – не тільки перекладач „Буреверхів”, а й автор 
змістовних нотаток про згадані твори письменниць-сестер. Враження 
новизни у підходах до проблем готики викликали статті І. Лімборського 
[1] та І. Качуровського [2]. З початку XXI ст. починають виходити 
антології українських готичних оповідань у супроводі лаконічних 
оригінальних статей, наприклад, „Потойбічне. Українська готична  
проза ХХ ст.” з передмовою від Ю. Винничука [3]. На матеріалах 
західноєвропейської літератури про готичну поетику на Україні захищені 
ґрунтовні дисертації О. Матвієнко [4] та Х. Пастух [5]. Англомовне 
готикознавство репрезентоване спеціальними монографіями та збірками 
статей. Історію готичного роману частково досліджували Д. Варма [6], 
Д. Пунтер [7], М. Саммерс [8]. Праці К. Тілотсон [9] стосуються лише 
вікторіанського періоду розвитку готики. З російських матеріалів можна 
назвати видання перекладів романів „Замок Отранто” Г. Уолпола, 
„Закоханий диявол” Ж. Казота й „Ватек” У. Бекфорда з концептуальною 
статтею про них упорядників В. Жирмунського і Н. Сігала, а також 
переклад роману „Мельмот-Блукач” Ч.Р. Метьюріна з передмовою 
М. Алексєєва.  

Незважаючи на це, творчість Енн Райс вивчається здебільшого  
в англомовних джерелах, вітчизняні науковці ще не приділяють значної 
уваги творчості цієї письменниці та не дають як початку нового етапу в 
жанрі готичної літератури. Таким чином, у статті вперше аналізується 
жанр готичного роману в творчості Енн Райс; відзначається новаторство 
підходу Енн Райс відносно жанру готичного роману. 

Мета дослідження – вивчення специфіки жанру готичного роману 
в творчості Енн Райс.  

Готична література тісно пов’язана зі страшними таємницями, 
потойбічним світом, похмурими загадками, магією, ірраціональними 
явищами. Серед персонажів зустрічаються вампіри, перевертні, привиди 
та інші загадкові істоти; читача вражає похмура, містична і напружена 
атмосфера, в якій відбувається дія. У такому стилі писали в XVIII 
столітті Анна Редкліф, Метью Грегорі Льюїс, Жак Казот, Гораціо 
Уолпол, Вільям Годвін, в XIX ст. – Полідорі, Мері Шеллі, Метьюрін, 
Брем Стокер, Ле Фаню, Едгар По. Романи „Франкенштейн” Мері Шеллі і 
„Дракула” Брема Стокера пізніше здобули справжню комерційну 
популярність. Популярними готичними авторами XX століття стали Енн 
Райс і Говард Лавкрафт [10].  
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Готична фантастика Енн Райс сповнена численних алюзій на інші 
великі твори літератури, починаючи з готичної казки Горація Уолпола 
„Замок Отранто” (1764), готичних романів Енн Редкліфф серії „Таїнства 
Удольфу” (1794), і, звичайно, шедевру Брема Стокера „Дракула” (1897). 
Райс вірна готичній традиції і шанує цю традицію у своїй роботі  
[11, c. 1]. 

Вампірська тема стала для Енн Райс найулюбленішою, вона 
буквально зжилася зі своїми героями, і кілька разів траплялося навіть, що 
вбиваючи одного з персонажів у черговому романі, в наступній книзі 
вона його воскрешала, не в силах жити без нього. І писала один за іншим 
романи „Вампір Лестат”, „Королева Проклятих”, „Повість про викрадача 
тіл”, „Пандора”, „Вампір Арман”, „Вампір Вітторіо”, „Мемнок-диявол”, 
„Вампір Маріус”. Крім цього, Енн Райс писала романи про відьом і 
привидів, роман про мумію, що ожила, кілька історичних романів і 
кілька порнографічних – під псевдонімами Анна Ремплінг і Анна Роклор 
[12].  

Художня література Енн Райс – не просто наслідування майстрів 
готичних форм минулого. Її найбільш популярні романи, такі, як 
„Інтерв’ю з вампіром”(1976) і „Час відьом” (1990), хоча і знаходяться в 
межах готичної традиції, виходять далеко за рамки конвенцій формули і 
досліджують важливі сучасні соціальні проблеми [11, c. 1 – 2]. 

Творчість Енн Райс обертається навколо ситуації аутсайдерів і 
невдах в суспільстві, питання атеїзму і агностицизму, влади і 
підпорядкування. Робота Райс відома своєю темрявою, еротикою, і 
воскресінням готичної обстановки та історичних деталей. В „Інтерв’ю з 
вампіром”, як і в більшості готичної фантастики, в основі лежать теми 
гомоеротичності та інцесту, поширені протягом усього роману. Райс 
також розглядає релігійні переконання, порівнюючи Луї, який 
безуспішно намагається побудувати свою моральну основу, та його 
брата, набожного католика. Надалі, в романі „Вампір Лестат”, 
простежується походження й історія вампіризму з давньої, 
середньовічної та сучасної історії. У продовженні циклу, романі 
„Королева проклятих”, схема інституту миру у всьому світі включає в 
себе знищення більшої частини чоловічого населення і створення імперії, 
що регулюється жінками. Райс намагається впоратися зі зрушенням в 
своїй особистій філософії від атеїзму до невизначеності щодо існування 
Бога в романі „Мемнок-диявол”, в якому Лестат розмовляє з Богом і 
дияволом, перш ніж вирішити, чи об’єднати свої сили з дияволом.  
В романі „Вампір Арман”, шостій книзі „Вампірських хронік”, Райс 
воскрешає головного героя, який раніше отримав смертельну дозу 
сонячного світла. Арман згадує своє навчання в Маріус Де Романа в  
XVI столітті у Венеції і подальше зростання як глави паризького клану 
вампірів. 

Енн Райс має значні успіхи в репрезентації знань про вампірів, що 
стали головними персонажами її „Вампірських хронік”. Райс поєднує в 
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своїх творах літературні жанри та стилі, романтичні сюжети з 
еротичними і порнографічними зображеннями, готичну обстановку з 
„блискучістю” сучасних міст, гротескний жах з абстрактною 
філософською думкою. Таким чином, історії Райс про фантастичних 
істот і надприродні явища виходять за межі традиційних шаблонних 
обмежень жанру романів жаху і заглиблюються в універсальні людські 
теми, такі, як конфлікт між добром і злом, втрата віри в Бога і почуття 
ізоляції, пошук людської особистості та самосвідомості, прагнення до 
родинних зв’язків, страх смерті і прагнення людини до любові, сили і 
безсмертя [13]. 

Традиційний готичний роман завжди був літературою, що 
шокувала свою аудиторію, нападала на сформовані соціальні конвенцій, і 
Райс продовжує цю практику у своїй роботі. Райс робить те, що Клайв 
Баркер робить у своїх романах жахів: змішання того, що успішно 
працювало в минулому як формула з дуже особистими, сучасними 
мотивами, що зачіпають сучасні проблеми [11, c. 7]. 

Таким чином, можна сказати, що Енн Райс не тільки продовжує 
традицію готичної літератури, а й є свого роду новатором. 

Розглянемо далі своєрідність персонажів письменниці. Вампіри 
Енн Райс дещо відмінні від класичних вампірів типу Дракули. Створіння 
Райс не можуть бути вбиті традиційною зброєю: часником, розп’яттям і 
дерев’яним кілком [14]. Вони не володіють стандартними вампіричними 
здібностями, такими, як перетворення в кажана, але у деяких з них більш 
сильних і більш старих розвинені сила польоту, сила читання думок на 
відстані, як у смертних, так і слабших одноплемінників [15, c. 143]. 
Також вампіри мають у своєму розпорядженні інші вміння: здатність 
швидко (миттєво для людини) і безшумно переміщатися, велику силу і 
загострені почуття. Стародавні вампіри або створені ними можуть 
обмінюватися думками зі своїми родичами на відстані і мають здатність 
запалювати речі силою бажання. У них є багато артистичних талантів, 
наприклад, чудовий голос, майстерність живопису, акторський хист і 
надприродне розуміння і трактування проблем, загадок і людини [16]. 
Головне, що вирізняє вампірів Райс, – це надмірна емоційність, 
вразливість і чуттєвість, що призводить до глибоких переживань та 
пристрасних захоплень. Зміни в зовнішності вампірів Райс при 
емоційному сплеску очевидні: очі стають яскравими, шкіра блідою і 
твердою, а нігті нагадують скло [17]. На відміну від класичних готичних 
романів, образ простого смертного – не образ героя. Це – жертва, образ 
другорядний. Але все ж зберігається тенденція безпорадності смертних 
перед містичними, безсмертними силами. 

В романах циклу „Вампірські хроніки” в ролі локусу 
несамовитості виступають замки, маєтки, склепи, цвинтарі та інші 
ізольовані місця. Прикладом цього може слугувати Театр Вампірів, 
моторошна споруда, що нагадує стародавній замок.  
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Енн Райс змінює класичний готичний „містичний жах” на нервове 
очікування, романтизм, піднесення або відчуття порожнечі. Вампіри вже 
не викликають жаху – вони більше схожі на людей, ніж на містичних 
істот. 

Участь надприродних сил в романах не вимагає окремого 
розгляду – вже сама назва „Вампірські хроніки” передбачає участь 
вампірів, містичних, надприродних створінь, що століттями наводили 
жах на людей. 

Кожен з вампірів в циклі романів має свою таємницю, що 
поступово відкривається (або не відкривається) пізніше, можливо, навіть, 
в наступних книгах, як це було з Лестатом (перша книга небагато 
розповідає про його минуле, а інші відкривають таємничу завісу; 
наприклад, відповідь на питання про те, хто зробив Лестата вампіром, 
читач отримує лише в книзі „Королева проклятих”). 

Проведене дослідження жанрово-стильових особливостей циклу 
романів Енн Райс „Вампірські хроніки” дозволяє віднести їх до жанру 
готичної літератури більш, ніж до літератури жахів. Письменниця 
демонструє нетрадиційне бачення міфу про вампірів: в „Вампірських 
хроніках” саме вампіри – протагоністи. Слід також зазначити, що 
вампіри Енн Райс дещо відмінні від класичних вампірів типу Дракули: 
вони не можуть бути вбиті традиційною зброєю проти вампірів, не 
володіють стандартними вампіричними здібностями, але у деяких з них 
розвинені інші здібності, такі, як сила польоту, читання думок на відстані 
та ін., артистичні таланти, надприродне розуміння і трактування 
проблем, загадок і людини. Кожен з цих вампірів має свою таємницю. 

Важлива ознака вампірів Енн Райс – надмірна емоційність, 
вразливість, чуттєвість, глибокі переживання і пристрасні захоплення, 
що робить їх живими, зближує з людьми. А їх надприродні здібності та 
особлива філософія все ж дозволяють зберегти дистанцію між ними та 
смертними. 

Райс створила не просто цілісну картину буття вампірів, вона 
створила їх історію, їх життеву філософію. Її вампіри настільки людяні, 
що всі їхні муки і метання, їх пошуки істини і свого місця в світі не 
викликають здивування. 

Перспектива дослідження – зіставлення творчості Енн Райс  
з сучасними літераторами, що створюють готичні романи (перш за все, 
Говарда Лавкрафта). 
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Юган Н. Л., Зосіч Я. В. Традиції та новаторство Енн Райс в 
жанрі готичного роману 

Стаття містить коротку характеристику жанру готичного роману 
та досліджує традиції та новаторство Енн Райс в жанрі готичної 
літератури. У статті розглядаються система образів та жанрово-
стилістичні особливості романів циклу „Вампірські хроніки”. Проведене 
дослідження романів письменниці дозволяє віднести їх до жанру 
готичної літератури більш, ніж до літератури жахів. Крім цього, зроблено 
висновок про те, що у своїй творчості авторка демонструє нетрадиційне 
бачення міфу про вампірів. 

Ключові слова: готика, готичний роман, вампіри, Енн Райс. 
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Юган Н. Л., Зосич Я. В. Традиции и новаторство Энн Райс  
в жанре готического романа 

Статья содержит краткую характеристику жанра готического 
романа и рассматривает традиции и новаторство Энн Райс в жанре 
готической литературы. В статье рассматриваются система образов и 
жанрово-стилистические особенности романов цикла „Вампирские 
хроники”. Проведенное исследование романов писательницы позволяет 
отнести их скорее к готической литературе, нежели к литературе ужасов. 
Кроме того, сделан вывод о том, что в своем творчестве автор 
демонстрирует нетрадиционное видение мифа о вампирах. 

Ключевые слова: готика, готический роман, вампиры, Энн Райс. 
 
Yugan N. L., Zosich Y. V. Anne Rice’s traditions and innovations 

in the genre of Gothic romance 
This article contains a brief description of the genre of Gothic novel 

and considers Anne Rice’s traditions and innovations in the genre of Gothic 
literature. The article examines the system of images and genre-stylistic 
features of the cycle of novels „The Vampire Chronicles”. Undertaken a study 
of novels by Ann Rice allows to take them to the genre of gothic literature 
more, than to literature of horrors. In addition, a conclusion is done that the 
authoress demonstrates unconventional vision of myth about vampires. 
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ВРЕМЕНА ГОДА И ИХ СИМВОЛИКА  
В ПЕСНЯХ ДИАНЫ АРБЕНИНОЙ 

 
С давних времён люди сакрально относились ко всему, что 

связано с природными явлениями, и по отношению к временам года 
возникли определённые устойчивые ассоциации. У многих народов зима, 
например, связана с отдыхом природы, со сном; весна – с пробуждением 
и так далее. Общеизвестно, что в мировой литературной традиции поэты 
и писатели прибегали к описанию времён года как к символам.  
В соответствии с тем, о каком сезоне идёт речь, читатель мог провести 
ассоциацию и понять скрытый смысл-сообщение, которое несёт в себе 
произведение или его часть. Поэты современности продолжают эту 
идею, придавая описаниям времён года ту или иную семантическую и 
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стилистическую окраску. При этом значения и смыслы варьировались от 
автора к автору, от стихотворения к стихотворению.  

Объектом нашего исследования стали тексты неизданных песен 
(всего периода творчества Дианы Арбениной) и изданные, вошедшие в 
альбомы рок-исполнительницы „Капля дёгтя / В бочке меда” (1998), 
„Детский лепет” (1999), „Рубеж” (2001), „Цунами” (2002), 
„Тригонометрия” (2003), „SMS” (2004), „Тригонометрия-2” (2005), 
„Koshika” (2006), „Бонни & Клайд” (2007) и „Армия2009” (2009). 

Цель нашей статьи – выявить и проанализировать специфику и 
функции употребления слов с семантикой времён года в музыкальном 
творчестве Дианы Арбениной. 

Поэтические произведения рок-поэтессы пронизаны сложными 
символами и образами. Своего рода символом можно считать то, что 
автор принципиально не использует в своих стихах заглавные буквы, 
будто подчеркивая всю неважность знаков препинания, географических 
названий, заглавий стихотворения и т.д. Для того, чтобы сделать свои 
стихотворения многогранными и поместить читателя и слушателя в 
атмосферу своего творчества, поэтесса многократно прибегает к 
упоминанию времён года как символов, выражая те или иные 
переживания, придавая общему смыслу текста дополнительные оттенки. 
Так, проводя данное исследование, мы подсчитали случаи использования 
времён года в текстах песен Дианы Арбениной. Результаты оказались 
следующими: зима в её стихотворениях встречается 19 раз, весна – 10, 
лето – 28, а осень – 9. То есть ей импонируют больше зима и лето – 
противоположные по своей сути времена года. 

Зима у Арбениной ассоциируется с различными символами. 
Кроме привычного нам отношения к зиме как ко времени года, когда всё 
засыпает, что присуще, например, представителям античной литературы 
или поэтам-сентименталистам, в творчестве рок-исполнительницы мы 
можем обнаружить и несколько иные представления о зиме, которые 
являются различными символами.  

1) Зима как символ смерти. Одним из таких примеров является 
отрывок из следующего текста песни: „ограда. мокрый снег… / …я знаю: 
ты уйдёшь / и будет небо плыть… / ты так любила жить… / последние 
шаги в системе бытия, / прощальный вздох любимых рук – / и мир 
внезапно превратился / в горсть земли…” („ограда” („ты уйдёшь”))  
[1, с. 10]. В этом стихотворении автор описывает зимнее кладбище, 
внутренние переживания, чувство потери из-за смерти, запахи и 
ощущения лирического героя. „Мокрый снег” – будто от слёз – один из 
присущих зиме символов.  

Другой пример – стихотворение, в котором подобно смерти как 
противопоставлению жизни представляется не-рождение: „…не догнать 
самого себя. / и зимой не родиться уже” („бензол”) [2, с. 146]. Из этих 
двух строк слушатель может понять обреченность лирического героя. 
Более того, приведённая цитата может указывать не только на смерть как 
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на биологическое понятие, а как на духовную, внутреннюю смерть 
лирического героя, которому уже „не догнать самого себя”.  

Однако, в одном из стихотворений Арбенина подводит своего 
лирического героя к черте между жизнью и смертью, описывая 
противостояние этих понятий, в котором лирический герой всё же 
остаётся живым, несмотря на всё страшное случившиеся зимой: „и всё, и 
всё это тайна двоих / умноженных богом на два / так вот почему я в ту 
страшную зиму осталась жива” („сны”) [2, с. 162]. 

2) Зима как символ прощания и расставания, завершения 
определённого периода жизни. Рассуждая о расставаниях, Арбенина 
прибегает к описанию зимы, чтобы, во-первых, окунуть читателя и 
слушателя в ситуацию, происходящую в стихотворении, и, во-вторых, 
чтобы посредством изображения холодной и мрачной зимы передать всю 
горечь расставаний: „…мы с тобой расстаёмся мой друг / навсегда 
навсегда… / …а на улице вечер / и сырая метель / и озябшие псы…” 
(„романс № 4”) [3, с. 174]. 

Другим примером служит текст песни „в испании дожди”, где 
расставания происходят на фоне зимы: „…видишь / вокруг зима, мороз / и 
небо голубое. / а мы вчера опять не встретились с тобой” [2, с. 109]. 

Еще один пример – текст песни „рубеж”: „когда придёт зима 
когда наступит февраль / и черный фонарь станет жёлтым как янтарь 
/ я прикажу себе молчать и не ходить в тот дом… / и тогда я пойму 
что мой дом сгорел…” [3, с. 195]. 

Этим стихотворением автор завершает определённый период 
жизни лирического героя, что можно проследить в образе сгоревшего 
дома. Кроме того, самое название – „рубеж” – является очевидным 
началом чего-то нового в жизни героя Арбениной. 

„лето-93” – еще одна песня, объединяющая несколько сезонов в 
себе, через которые пролегает нитью мотив расставания: „мы с тобой 
встретились летом… / мы с тобой друг друга встретили, / мы с тобой 
прощались осенью… / время года – зима” [2, с. 119]. 

Своеобразным продолжением этого произведения является песня 
„время года зима”: „время года – зима. / время года терять. / ты уже 
потерял / но еще не остыл ко мне...” [3, с. 215]. Песни „лето-93” и 
„время года зима” – одно целое с точки зрения сюжета. Первая – это 
встреча, развитие отношений и намёк на расставание. Вторая же – 
расставание.  

Другой пример расставаний зимой – песня „коктебель”: „отвези 
ты меня на море в январе. / он случится завтра… / и я предлагаю 
расстаться / до нового года расстаться…” [3, с. 258]. 

Или:  
засохли колодцы, поляны – 
не встали после зимы.  
ты не напишешь, чтоб я задрожал –  
опять остался один. 
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(„всё случилось не с тобой”) [2, с. 126]. 
В приведённом четверостишии, кроме расставания, можно 

почувствовать пустоту и одиночество, которые имеют место в душе 
лирического героя певицы, изображенные в виде засохших колодцев и 
полян. 

Весна, подобно зиме, у Арбениной выражает разные символы, 
которые имеют противоположные значения в некоторых стихотворениях. 
Одним из самых основных, описанным не только в песнях, но и в так 
называемых анти-песнях, или стихотворениях автора, – это жизнь и всё, 
что с ней связано. Примером является текст, не ставший песней “весной 
не умирают люди”: „весной не умирают. ждут зимы. / весной назло 
смертям цветут мимозы…” [3, с. 116]. Подобная мысль является 
логическим продолжением идеи, что зима у Арбениной характеризуется 
потерями, смертью и разлуками. 

3) Весна как символ пробуждения. Одна из последних песен 
певицы – „кафка” – первыми словами символизирует пробуждение, 
весну: 

весна 
подари мне флягу – я буду пить из луж. 
весна 
он уже не мальчик и еще не муж… [2, с. 67]. 

Иной пример – песня „мне нравится смотреть на тебя”: „смотри 
как сужены зрачки / плывёт и расцветает мир движением руки / течёт 
тоскует паводком весна” [4, с. 23], где, несмотря на тоску, автор 
изображает расцвет всего живого с приходом весны. Лирический герой – 
вместе с временем года – оживает, расцветает, пробуждается. Этот 
пример, кроме того, показывает связь времён года, их роль и значение 
литературном творчества Дианы Арбениной.  

4) Весна как символ любви. Несомненно, тема любви – одна 
из основных в творчестве певицы. Любовь и весна стали неразлучными в 
её понимании. Например, „песня для кейва”: „скоро начнется март. 
Это – весна… / …весело, весело спать и видеть тебя / во сне той же 
ночью…” [2, с. 31]. В этой песне, как ни в какой другой, Арбенина 
изображает всю прелесть и нежность пробуждения от зимы. Кроме того, 
она сочетает весну и трепетную романтику.  

5) Весна как символ выхода из отчаяния. Анализируя 
творчество Арбениной, можно прийти к выводу, что во многих своих 
песнях её лирический герой то обосабливается от автора, то, наоборот, 
сливается с ним, проходит через переживания, потери, одиночество и 
отчаяние. Но с приходом весны – даже пребывая на последней стадии 
отчаяния – лирический герой находит выход и впускает в себя 
пробуждение и весну: „…нужно стать привычным к боли как шаман. / и 
достать ресницами до дна. / и увидеть что на дне живет весна” 
(“питер-никотин”) [2, с. 44]. 
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Одно из распространённых времён года в творчестве Арбениной – 
лето. Это доказывается тем фактом, что в названиях песен оно 
упоминается часто („что мы делали прошлым летом”, „лето 93-го”, 
„лето”, „лето-пиво”, „пахнет летом”). В своих стихотворениях и песнях 
автор передаёт различное отношение к лету, поэтому с ним Диана 
ассоциирует различные эмоции.  

1) Лето как символ потери и одиночества. Потери в 
творчестве певицы – один из основных мотивов. Лето, несмотря на 
противопоставление зиме с точки зрения погодных условий, у 
Арбениной имеет в данном случае свойственные зимнему сезону 
ассоциации. Об этом речь идёт в песне „солнце”: „…вот и не осталось 
ничего / а лето пахнет солнцем…” [1, с. 18]. 

Или другой пример – песня „что мы делали прошлым летом”: 
„что мы делали прошлым летом, я забыла / и звонки ни к чему, скажу 
больше, лучше не надо… / …я разлюбила / не говори о нас, не вспоминай о 
нас…” [2, с. 167]. 

Иной пример: „будет лето. / я уеду. / как всегда одинок”  
(„асфальт93”) [4, с. 23]. 

2) Лето как символ любви и новой жизни. Лето в стихах 
Арбениной как своеобразное продолжение весны и всего, что с ней 
связано, будто укрепляет ту любовь и пробуждение, которые произошли 
весной. Лето у Дианы – пора жаркой дерзости в любви лирического 
героя: „мы с тобой друг друга встретили / летом девяносто третьего. / 
нас с тобой тянуло-гладило, / мы крошили расстояния…” („лето 93-го”) 
[2, с. 119]. Логическим продолжением этой песни является написанная 
спустя десять лет „fly”: „…и все что я помню в ту осень и лето / пароль 
ICQ кофе и сигареты / и рыба в пруду / ты влюбляешься секретно…”  
[2, с. 62]. 

Другой пример: „будто бы летом ливень прошёл / будто бы 
жить можно / заново…” (“он не дожил до ста”) [2, c. 138], где жаре лета 
противопоставляется – будто спасение для лирического героя – ливень.  

Ярким примером того, что лето придаёт сил лирическому герою, 
является песня „сны”: „…а я в это лето впервые живу / этим летом я 
пахну собой / и смакую себя как могу…” [2, с. 162]. В этом 
стихотворении можно почувствовать успокоение и долгожданный покой 
лирического героя. Очевидно, что лето в творчестве Арбениной 
ассоциируется с новой эпохой, с умиротворением и спокойствием.  

1) Осень как противоречивость. Осень для Дианы – 
особенное время года. В своей песне „салют зима!” она сообщает о своей 
любви к осени: „я осень люблю до волнения в горле. / я пью терпкий 
воздух, и мир переполнен / любовью” [2, с. 131]. 

В понимании Арбениной осень также одно из самых 
противоречивых времён года. Осень как постоянство и спокойствие и 
осень как символ разлуки идут параллельно в творчестве певицы. Это 
доказывают ниже приведённые примеры: „осень наступила, ну и что? / 
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красива осень, ну и что? / волнует осень, а зачем / так безнадежно 
хороша?” („осень ну и что?!”) [3, с. 230]. Здесь лирический герой, 
наслаждаясь красотой осени, довольно безразлично в хорошем 
понимании этого слова относится к жизни, будто – если взять весь 
творческий мир поэтессы – отдыхает от произошедшего за весь год. Или 
другой пример: „пахнет трава, / мокрые дни, капли дождя, / осень вернет, 
/ в город вернет, где помнят тебя, туда, / где дом твой и ты” („ветер и 
ночь”) [3, с. 188]. 

Осень как символ расставания мы находим в песне „лето-93”: „мы 
с тобой прощались осенью, / наступали холода. / я тебя, моя хорошая, / 
не согрею больше никогда” [2, с. 119], где осень – это холодное время 
года, не радующее лирического героя при всей его любви к этому 
времени года. Необратимость расставания словно предвосхищается 
словом „никогда”.  

Таким образом, поэтическое творчество Дианы Арбениной – это 
многосторонний и насыщенный мир. Восходящий к истокам мировой 
литературной традиции, он наполнен различными сюжетами, 
колоритными образами и символами. Одними из основных символов в 
творчестве рок-исполнительницы служат времена года. Все четыре 
времени года, имеющие место в её песнях, имеют разные трактовки и 
передают совершенно разные настроения. Так, зима у неё символизирует 
потери, смерть, прощания и расставания, завершения определённого 
периода жизни. Весна же – символ пробуждения, любви, выхода из 
отчаяния. Лето – одно из самых часто употребляемых сезонов – 
символизирует, в некотором роде подобно зиме, потери и одиночество, с 
одной стороны, и, с другой, – любовь и новую жизнь, беззаботность. 
Осень у Арбениной – это спокойствие и постоянство, которое иногда 
прерывается расставаниями.  

Перспектива дальнейших исследований состоит в изучении 
данной темы в творчестве С. Сургановой и сравнительном анализе с 
полученными результатами данной работы. 
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Юрченко А. В. Пори року та їх символіка у творчості Діани 
Арбеніної 

У статті проаналізовано використання назв пір року у творчості 
Діани Арбеніної, зазначено кількісні показники та причини їх 
застосування. Звертаючись до пір року, Д. Арбеніна створює окремішній 
творчий світ, з якого, завдяки подібним символам, читач та слухач 
дізнається про приховані значення та мотиви, настрої і переживання 
автора або ліричного героя. Наводяться приклади з виданих та невиданих 
пісень виконавиці, які охоплюють усю її творчість. 

Ключові слова: пори року, рок-поезія, текст пісні, ліричний герой. 
 
Юрченко А. В. Времена года и их символика в творчестве 

Дианы Арбениной 
В статье анализируется использование названий времён года и 

объясняется их значение в творчестве Дианы Арбениной, указываются 
частотность и причины их употребления. Касаясь времён года, 
Д. Арбенина создаёт отдельный творческий мир, из которого, благодаря 
подобного рода символам, читатель и слушатель узнаёт скрытые 
значения и мотивы, настроения и переживания автора или лирического 
героя. Приводятся примеры из изданных и неизданных текстов песен 
исполнительницы, охватывающие всё её творчество.  

Ключевые слова: времена года, рок-поэзия, текст песни, 
лирический герой. 

 

Yurchenko A. V. Seasons and their symbolism in creative works  
of Diana Arbenina 

In the article the seasons’ usage is under analysis and their meaning in 
the whole Diana Arbenina’s creative works is explained, the frequency and 
reasons of usage are also defined. Сoncerning the seasons of the year, 
D. Arbenina creates a separate creative world from which – due to such kinds 
of symbols – reader or listener finds out hidden meanings and motives, moods 
and worries of the author or the character. The examples taken from released 
and unreleased songs of the singer of the whole period of work are given.   

Key words: seasons, rock-poetry, lyrics, character.   
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УДК 821.161.1-3.09+929 Толстая 

 
Е. С. Янкаускас 

 
ИРОНИЧЕСКОЕ В ПРОЗЕ ТАТЬЯНЫ ТОЛСТОЙ: 

ФОРМЫ И СПЕЦИФИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В ТЕКСТЕ 
 

Ирония традиционно рассматривается как форма сатиры наряду  
с юмором, сарказмом, гротеском. Ирония представляется и как 
разновидность тропа, в основе которого лежит контраст явного  
и скрытого смысла: отрицательное явление изображается как  
бы в положительном свете, поэтому становится очевидным 
противопоставление того, что должно быть, тому, что есть. Большинство 
писателей и исследователей понимают иронию так, как она трактуется в 
„Словаре лингвистических терминов”. О. С. Ахманова интерпретирует 
иронию как „троп, состоящий в употреблении слова в смысле обратном 
буквальному с целью тонкой или скрытой насмешки, нарочито 
обличенной в форму положительной характеристики или восхваления” 
[1, с. 168]. Но если ирония – это отношение автора к написанному, то 
сатира – к описанному. Ирония всегда глубже. Она предполагает, что 
читатель более подготовлен к восприятию её подтекста.  

Проблема иронического еще не решена в литературоведении 
окончательно. Она относится к разряду дискуссионных. И это один из 
факторов актуальности данной статьи. Кроме того, творчество Татьяны 
Толстой также вызывает множество противоречивых оценок и мало 
исследовано, в том числе в аспекте использования иронии, что еще раз 
указывает на актуальность заявленной темы.  

При рассмотрении иронии в рассказах и эссе Татьяны Толстой  
мы руководствуемся взглядами на иронию не просто как контраста 
высказанного с предполагаемым, а как вторичного обозначения, 
осуществляемого по принципу замещения. В этом иронию часто 
сопоставляют с метафорой и метонимией, называя их явлениями одного 
порядка. Однако необходимо принимать во внимание, что такие 
стилистические средства как метафора и метонимия построены на основе 
сходства, а ирония – на основе противоположности. Т. Иваненко, изучив 
труды как отечественных, так и зарубежных исследователей, обобщает и 
дает более полную картину  развития теории иронии. Она говорит о том, 
что существует два типа иронии, которые у разных исследователей 
имеют различные названия. Д. Мюкке различает иронию явную и 
скрытую (1982). С. Походня говорит о ситуативной и ассоциативной 
иронии. Ю. Каменская делит иронию на следующие два вида: 
контекстуальную и текстообразующую.   

Под ситуативной иронией понимаем иронию, которая осознается 
немедленно. Это явный, эмоционально окрашенный тип иронии. 
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Контраст между ситуативным контекстом и прямым значением 
(смыслом) сова, словосочетания сразу же порождает значение (смысл), 
противоположный прямому. Реализуется он в пределах микроконтекста 
(предложения) и мкароконтекста (абзаца).  

Ассоциативная ирония как тип текстовой иронии – это скрытый, 
тонкий тип иронии. В этом случае реализация переносного значения 
слова происходит постепенно, новые значения возникают градуально. 
Средства реализации ассоциативной иронии следующие: повтор 
(лексический, структурный, стилистический), цитационная ирония как 
подтип ассоциативной (диалогическое, авторское цитирование), 
несобственно-прямая речь, аллюзии, ироническое комментирование.  
Под контекстуальной иронией Ю. Каменская понимает иронию  
как троп. Текстообразующая ирония, напротив, содержательная, 
мировоззренческая категория сознания.  

Ирония также различается по автору (т. е. автором иронии может 
выступать как сама жизнь, так и говорящий-иронист). Различают два 
типа: ситуационную (иронию ситуации) и вербальную (ирония, 
выраженная словами). Ирония может создаваться практически всеми 
известными средствами языка на всех уровнях текста. Чаще же то или 
иное высказывание становится ироничным благодаря контексту. 

Рассмотрим, какими средствами выражается ирония в рассказах и 
эссе Татьяны Толстой. 

Прежде всего, необходимо обратить внимание на названия самих 
рассказов. Уже в некоторых из них заложено авторское отношение к 
тому, о чем будет написано. По прочтении таких рассказов, как „Поэт и 
муза”, „Охота на мамонта”, „Факир” становится очевидным ироническое 
отношение автора к смыслу, идеям, содержанию; возникает желание 
заключить слова охота и муза, факир в кавычки. Идейная 
направленность рассказов диссонирует с названиями, тем самым 
создавая иронический эффект. На метафорическом сравнении построен 
рассказ „Охота на мамонта”, повествующий об поиске – „охоте” Зои на 
мужа. Метафора содержится как в первом, так и во втором слове 
названия. Это можно проследить следующим образом (Рис. 1).  

Слово Прямое значение Метафора Сфера сходства 

охота ловля зверей с 
целью умерщвления 
или разведения 

выбор 
кандидата 

покорение  
своей воле, 
требующее 
выдержки, 
хитрости и 
времени. 

 

 
мамонт ископаемое крупный добыча 
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покрытое шерстью 
млекопитающее 

мужчина 
с бородой 

Рис. 1 
Вынося в заглавие рассказа такое словосочетание, Татьяна 

Толстая указывает на то, что желание женщины выйти замуж такое же 
древнее, как мамонты. Технология действия одинакова: „На прямой 
вопрос Зоя все-таки и не отваживалась. Многовековой опыт остерегал. 
Один неудачный выстрел – и все, пиши пропало; добыча бежит прочь со 
всех ног, только пыль стоит да пятки сверкают. Нет, заманивать надо”  
[6, с. 234]. Ирония заключается в том, что охота на мамонта в древние 
времена была жизненно необходима: его мясо было пищей, шкура 
служила для тепла. Тут же такой целью был мужчина: „Хотелось попасть 
замуж, пока не стукнет двадцать пять – потом уже все, молодость 
кончится, тебя выведут из зала, на твоё место набегут другие: быстрые, 
кудрявые” [6, с. 233]. Для двадцатипятилетней девушки единственной 
целью в жизни было выйти замуж: „Она лежала в палатке совершенно 
несчастная, ненавидела двухбородого Владимира и хотела скорей выйти 
за него замуж” [6, с. 231]. Подобно настоящему охотнику она 
разработала план: муж должен быть или хирург или инженер:  
„И Зое очень-очень хотелось пасть в кровавые хирурговы объятия. Но 
инженер – тоже хорошо” [6, с. 228]. Потом „шла игра в фею”. Потом ей 
пришлось последовать за ним в поход. Она вложила своё фото к нему  
в бумажник, купила тапки, крутила тефтельки. „Зоя ставила западни: 
выроет яму, прикроет ветвями и подталкивает, подталкивает…”  
[6, с. 235]. И Владимир стал „совсем ручной”. Он „прижился” в квартире 
у Зои, но „любить без гарантий Зоя не хотела”. Ей нужен не этот 
мужчина, ей нужен статус замужней женщины. Подбор лексики, 
стилистических приёмов, схема построения рассказа (сравнение поиска 
мужа с охотой на ископаемое животное), выбор синтаксической 
организации текста, – на всех уровнях чувствуется ирония автора к такой 
„цели” молодой женщины. Автор все время напоминает читателю, что 
она хочет замуж не за любимого человека, а просто замуж. И именно 
этот факт обуславливает её иронию. Рассказ построен таким образом, что 
авторское повествование сменяется внутренними монологами героини. 
Эти монологи, в свою очередь, были обращены к Владимиру, создавая 
иллюзию диалога с ним: „Тогда можно будет с полным правом законной 
жены не уродоваться на так называемой природе, а оставшись дома, 
сидеть в легком и изящном халатике (всюду воланы, производства ГДР) 
на диване, нога на ногу, чтобы перед глазами – „стенка”, и цветной 
телевизор (пусть Владимир купит), розовый свет от югославского 
торшера, и что-нибудь легонькое попивать, и что-нибудь хорошее 
покуривать (пусть подарят родственники больных), ждать возвращения 
Владимира из похода и встретить его чуть недовольно и с подозрением: 
что ты там, интересно, без меня делал? С кем это вы ездили? Рыбы 
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привез? – и после, так и быть, простить ему двухнедельное отсутствие” 
[6, с. 231]. Рассказ отображает реалии 80-х годов, когда „стенка”, 
югославский торшер, цветной телевизор были показателями 
комфортной, обеспеченной жизни. И именно поэтому Зоя и хотела 
замуж. Ирония Татьяны Толстой передана при помощи техники 
организации текста, которая обозначается термином „свободный 
косвенный дискурс” (Падучева, 1996; Sharvit, 2008). „Ирония возникает 
не в результате противопоставления буквального и переносного 
значения, а в результате одновременной актуализации нескольких точек 
зрения” [4]. Текст рассказа построен монологически, нет диалогов как 
таковых, но его элементы (вопросы, реплики, ответы) создают „эффект 
диалога”. Таким образом, ирония по своей природе изначально 
диалогична, поскольку она дает возможность представить разные точки 
зрения в рамках одного высказывания. В целом, такое построение текста 
характерно для многих рассказов Татьяны Толстой: „Соня”, „Петерс”, 
„Сомнамбула в тумане”, „Факир” и др. 

Ирония автора заметна и на уровне тропа. Наиболее 
продуктивным среди них является метафора: „А королем в этом мире 
хирург, и нельзя на него смотреть без трепета, когда он, облаченный с 
помощью камергеров в просторную мантию и зеленую корону с 
тесемками, стоит, величественно подняв свои бесценные руки, готовый к 
священной королевской миссии: свершить высший суд, обрушиться и 
отсечь, покарать и спасти, и сияющим мечом даровать жизнь… Ну как 
же не король? И Зое очень хотелось пасть в кровавые хирурговы 
объятия” [6, с. 228]. Описание хирурга очень напоминает описание 
палача, поскольку именно у него традиционно „руки в крови”. Близок по 
сюжету с „Охотой на мамонта” и рассказ „Поэт и муза”. Творческий, но 
совершенно неприспособленный к жизни Георгий встречается с 
организованной и знающей, чего хочет, Ниной. Роль в обществе поэта и 
творческих людей в целом Татьяна Толстая рассматривает на бытовом 
уровне. Тут мы можем наблюдать, помимо иронии, выраженной 
вербально, иронию ситуативную, когда Георгий завещает своё тело 
мединституту, чтобы хотя бы после смерти от Нины не зависело ничего, 
связанное с ним. Так он „отблагодарил” свою „музу”. Не найдя 
бессмертия в поэзии, он решил обессмертить себя таким способом, 
лишив Нину возможности опекать его единолично уже после смерти, 
пусть и в виде ухода за могилой.  

Свое отношение к роли музы в судьбе творческого человека 
Татьяна Толстая также и в эссе „Квадрат”. Несмотря на то, что временная 
разница между этими произведениями около 10 лет, её мнение о 
важности музы для художника не изменилось. Более того, она ставит 
музу в один ряд с другими высшими „силами”, такими как Бог, ангел, 
дух и т.д. : „Иногда его труд и мольбы, его ласки увенчиваются успехом; 
на краткий миг или на миг долгий „это” случается, „оно” приходит. Бог 
(ангел, дух, муза, порой демон) уступают, соглашаются, выпускают из 
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рук те вещи, те летучие чувства, те клочки небесного огня – имени их мы 
называть не можем, – которые они приберегали для себя, для своего 
скрытого от нас, чудесного дома. Выпросив божественный подарок, 
художник испытывает […] миг катарсиса” [5, с. 83]. Без сомнений, Нина 
было далека от такой сущности музы для Георгия. 

Ирония Татьяны Толстой, временами очень горькая, нередко 
граничит с сарказмом. До сарказма ей „не хватает” злости. В ней больше 
горечи. Такая ирония передается чаще всего не напрямую от автора. Так, 
иронические размышления о сущности женщины Татьяна Толстая 
вкладывает в уста мужчины, героя рассказа „Круг”: „Женщина, 
женщина, есть ли ты? …Что ты такое? Высоко на вершине на сибирском 
дереве испуганно блестит глазами твоя шапка; корова в муках рожает 
дитя – тебе на сапоги; с криком оголяется овца, чтобы ты могла согреться 
её волосами; в предсмертной тоске бьётся кашалот, рыдает крокодил, 
задыхается в беге обреченный леопард. Твои розовые щеки – в коробках 
с летучей пыльцой, улыбки – в золотых футлярах с малиновой начинкой, 
гладкая кожа – в тюбиках с жиром, взгляд – в круглых прозрачных 
банках…” [6, с. 68]. Говоря о серьёзном, Татьяна Толстая облачает свои 
мысли в такую форму, что невозможно быть до конца уверенным, 
действительно ли она серьёзно к этому относится или провоцирует 
читателя. Это „сократовская ирония”, только наоборот. Читатель может 
начать яростно отрицать приведённые аргументы, но, в итоге, не сможет 
с ними не согласиться. Это ирония скрытая, ассоциативная, которая 
передаётся повторами, несобственно-прямой речью. Автор использует 
олицетворение (точнее, антропоморфизм) и обратное ему овеществление 
женщины, доводя фразу до парадоксальности (т.е. высказывание 
построено таким образом, что оно расходится с общепринятым мнением 
и кажется нелогичным (зачастую лишь при поверхностном понимании).  
Излишняя „зацикленность” на своей внешности, гипертрофированное 
желание быть красивой любой ценой чужды автору. Более того, Татьяна 
Толстая известна своим негативным отношением к гламурной жизни и 
гламуру в целом. Ей непонятна ограниченность такого способа жизни. 
Продолжение этой темы мы находим в рассказе „Сомнамбула в тумане”: 
„Очень многие женщины, говорила Лора, мечтают иметь хвост. Сам 
подумай: во-первых, как это красиво – толстый пушистый хвост, можно 
полосатый, скажем, чёрный с белым, мне это пошло бы […] если бы был 
хвост, шубу можно вообще без воротника: обмотала шею – и тепло. 
Потом, если, допустим, в театр: простое открытое платье, и сверху – 
собственный мех. Шикарно! Во-вторых, очень удобно: в метро можно 
держаться хвостом за поручни, станет жарко – обмахиваться, а если кто 
пристанет – хвостом его по шее!” [6, с. 337].  

Помимо парадокса, олицетворения, метафоры Татьяна Толстая 
широко использует и другие тропы и стилистические приемы. Однако 
здесь необходимо в очередной раз уточнить понятия. Т. Иваненко, 
ссылаясь на М. Скребнёва, обращает внимание на следующее: 
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существует два вида иронии. Он утверждал, что „первый вид относится к 
иронии в языке, т. е. к таким высказываниям, которые не могут 
восприниматься в буквальном смысле (некоторые лингвисты называют 
этот вид иронии антифразисом). […] Так, общая схема этой 
разновидности следующая: похвала означает упрёк. Очень редко можно 
встретить противоположный тип – астеизм-антифразис, когда грубые, 
резкие, непристойные слова используются одобрительно (упрёк 
символизирует похвалу)”. Такой тип иронии мы наблюдаем в рассказе 
Соня: „Ясно одно: Соня была дура”. Несмотря на то, что и дальше 
рассказчик доказывает это утверждение примерами её поведения, 
читатель приходит к выводу, что именно Соня среди всех действующих 
лиц наиболее достойный человек. Непонятым остается и Петерс из 
одноименного рассказа. Рассказ „Петерс” будто весь написан „от 
обратного”. Татьяна Толстая показывает в этом рассказе мужчину, 
воспитанного бабушкой без малейшей попытки быть самостоятельным. 
Он словно спит всю свою жизнь, а все решения принимает за него кто-то 
другой. Метафора жизни как сна проходит через весь рассказ. Тема 
воспитания мальчиков близка Татьяне Толстой, поскольку сама она 
воспитала двух сыновей, которые стали успешными и узнаваемыми 
людьми. Именно поэтому она утрирует картину воспитания Петерса:  
„… он всегда нравился бабушкиным подружкам. Когда она брала его  
с собой в гости, можно было спокойно дать ему в руки ценную книгу  
с картинками – не порвет, и за столом он никогда не выщипывал бахрому 
из скатерти и не крошил печеньем – чудный был мальчик” [6, с. 273]. 
Такое поведение абсолютно не типично для детей, авторская ирония в 
том, что взрослый читатель об этом знает, и это не может не вызвать  
у него соответствующей реакции.  

Таким образом, весь рассказ – как будто руководство „как не надо 
воспитывать детей”, и авторская ирония заложена уже в самом замысле.   

В рассказах о детях („Любишь – не любишь”, „Свидание с 
птицей”, „На золотом крыльце сидели…”) ирония, в основном, 
направлена на взрослый окружающий мир, но не затрагивает детей. Так, 
в автобиографическом рассказе „На золотом крыльце сидели…” автор-
рассказчик вспоминает о довольно обычных на даче ссорах между 
соседями: „Дело в том, что однажды летом она продала маме яйцо. Было 
непременное условие: яйцо немедленно сварить и съесть. Но 
легкомысленная мама подарила яйцо дачной хозяйке. Преступление 
всплыло наружу. Последствия могли быть чудовищными: хозяйка могла 
подложить яйцо своей курице, и та в своем курином неведении высидела 
бы точно такую же уникальную породу кур, какая бегала в саду  
у Вероники Викентьевны. Хорошо, что все обошлось. Яйцо съели”  
[6, с. 41]. В данном примере комизм ситуации передается при помощи 
подбора лексики, что и указывает на иронию автора. А. Белоусенко в 
своей статье о Татьяне Толстой обращает внимание на следующую черту 
её художественной прозы: „…Она сталкивает слова из различных 
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семантических слоев языка, как правило, смотрит на своих героев 
„отстраненно”, разворачивает сюжет подобно кинематографическим 
кадрам…”. Более того, А. Белоусенко считает, что „Герои ее прозы в 
основном – простые „городские чудики” (старорежимные старушки, 
„гениальные” поэты, слабоумные инвалиды детства…), живущие и 
гибнущие в жестокой и тупой мещанской среде”. „Чудики” всегда 
становятся предметом насмешек и иронии. 

Помимо художественной прозы Татьяна Толстая является автором 
многочисленных эссе и фельетонов, некоторые из которых объединены в 
сборники „День: Личное” (2002), „Изюм” (2007). О. Костикова, 
занимаясь изучением публицистики начала XXI века, выделяет 
следующие ее характеристики: интертекстуальность, языковая игра, 
ирония. Также для нее характерны неологизация и некодифицированная 
лексика. Такие особенности связаны, прежде всего, с ускорением  
темпа жизни людей и „экономией” за счет этого языковых  
средств. А. Белоусенко отмечает: „Публицистика Толстой вызывает 
противоречивые отзывы. Тот же Борис Парамонов негодует из-за 
презрения автора к традиционным ценностям американской культуры, 
российские критики, напротив, одобряют такую позицию и порою 
утверждают, что эссе Толстой удачнее, чем ее проза”. Неслучайно 
подзаголовком к сборнику „День” идет „Личное”, то есть сугубо 
внутренние ощущения и восприятие окружающего мира. Ирония в эссе 
Толстой очевидна. Кажется, что в основу её эссе не могло быть положено 
событие или явление, не вызывающих желание автора с ним поспорить. 
„Ругательная стезя тем удивительнее для Толстой, что она редкостно 
владеет убийственной иронией” [2, с. 227]. Так, в эссе „Лилит” Татьяна 
Толстая снова обращается к теме женской красоты и моде, но делает это 
с точки зрения истории шляпы. 

На примере того, как женщина носит шляпку, видно, каким 
образом поменялся мир. „История” шляпы „заканчивается в конце  
60-х г.г с приходом хиппи, которые выступали за природную красоту, за 
„солнце в волосах”. Но вместе с этим и начинается эпоха, когда можно 
носить любую: „Носи, что хочешь, все разрешено, ничто не важно: 
притворяйся боярышней или ковбоем, эмиром бухарским или 
околотошным – все одинаково прекрасно, мир есть театр, – шарада”  
[5, с. 70]. Название эссе становится понятным лишь в конце рассказа, 
когда автор рассказывает о случайной сумасшедшей старушке из 
троллейбуса, у которой на голове „было нечто вроде сидения от 
плетеного стула, нечто, похожее на модель первого самолета, 
построенную пионером-двоечником, нечто, напоминающее старые 
бинты” [5, с. 71 – 72]. Старая женщина, на ней – старая шляпа. Но даже  
в безумном состоянии она не теряет своей светскости, некоей 
надменности, с которой прожила свои 70 лет. Именно она и есть та 
Лилит, которая осталась в Раю, в советском прошлом, где все понятно и 
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четко, в отличие от „свободных” 60-70-х г.г., в которые даже такая 
мелочь, как женская шляпка не имеет четкого применения.  

Ирония Татьяны Толстой передается при помощи игры слов.  
В эссе „На липовой ноге” Татьяна Толстая размышляет о засилье новых 
иностранных слов в русском языке в таких областях жизни, которые, 
порой, в этом не нуждаются: „Да чего там гаспаччо: забудьте разницу 
между щами и борщом. Её нет. Уха? Что такое уха? Парный орган слуха? 
Пусть этого слова не будет. Окрошка? Квас? .. Вас ист дас – „о, крошка”? 
Девушка, я вас где-то видел. Я – к вас, а вы – к нас, идет?” [5, с. 202].  

Ирония в публицистике Татьяны Толстой находится на грани 
стёба. Стёб – это манера структурирования текста с использованием 
некодифицированной лексики с функцией уничижения устоявшихся 
символов и травестирования новых, созданных и определяющих 
авторский стиль. Его противопоставляют нормированному 
официальному языку, его специфическими чертами являются:  
1) некодифицированная лексика (жаргонизмы, арготизмы); 2) смешение 
разностилевых эмоционально-оттеночных средств, нормированных и 
ненормированных. В публицистике, даже больше, чем в малой 
художественной прозе Татьяны Толстой заметен так называемый 
„скрытый внутренний диалог”, как будто автор все-время с кем-то 
спорит, доказывая свою точку зрения. Она часто доводит ситуацию до 
абсурда. В приведенном эссе она показывает, к чему может привести 
такое упрощение языка. О том, что эта проблема – проблема 
заимствования и упрощения слов в русском языке – беспокоила Татьяну 
Толстую, свидетельствует и тот факт, что она посвятила ей целых 3 эссе. 

Таким образом, ирония в произведениях Татьяны Толстой чаще 
всего является текстообразующим фактором. Она проявляется как в идее 
произведений (текстуальная), так и ситуативно на различных уровнях 
текста: в подборе лексики, тропов (самым продуктивным из которых 
является метафора), в характеристиках героев (как авторских, так  
и других героев), в названиях произведений, синтаксических 
конструкциях, при помощи которых создается так называемый 
„свободный косвенный дискурс”, предполагающий как бы диалог внутри 
монологического текста. Такая форма неслучайна, поскольку именно в 
диалоге ирония может проявиться в полной мере. Все лексические 
средства, включенные в повествование, взаимосвязаны поставленной 
автором художественной задачей – высказать этими словами нечто 
большее, чем простая сумма понятий, в них заключенная. Новое 
употребление слова оправдывается фразой, абзацем или же всем 
произведением (микро и макротекстами), и вне данных контекстов 
значение их бессмысленно. Автор, как правило, должен оставаться в 
стороне. Выставляя на осмеяние своего героя, он обычно не 
комментирует его поведение, а разоблачает через нелепость его 
поступков. Он не столько рассказывает, сколько показывает. 
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В публицистике функция иронии в тексте может заключаться в 
том, чтобы пошутить, и тогда читатель приглашается к совместной 
стилистической и смысловой игре. Иногда ирония используется, чтобы 
скрыть социальную оценку. Следует отметить, что происхождение 
термина публицистика русское, так как не имеет эквивалентного термина 
в европейских или иных языках. При рассмотрении понятия во многих 
исследованиях подчеркивается социальная острота, рассмотрение 
общественных и частных вопросов с социальных позиций, высокий 
уровень качества отражения и обобщения фактов. Публицистика 
является средством познания действительности, помогает формированию 
общественного мнения и общественного сознания. Публицистике 
подвластны все темы и любые события, судьбы, характеры, проблемы 
современности при том условии, что они увидены и повернуты широкой 
аудитории своим социальным смыслом и значением. Особенность 
публицистики в том, что она осуществляет нравственный контроль за 
поведением членов общества, состоянием их жизненных позиций, за 
событиями, фактами и явлениями социальной действительности. 
Разработка темы в публицистике предполагает прежде всего 
фактическую достоверность, документальную точность, логическую 
последовательность в развертывании материала. В то же время 
публицистика ориентирована на эстетически  преображаемые мысль, 
факт, документ.  

Принципиальное различие публицистики и художественной 
литературы состоит в разности подходов. Задача писателя – изображать 
действительность и только посредством созданных им картин и образов 
выражать свои симпатии и антипатию. Здесь функции убеждения  
и оценки вторичны. В публицистическом произведении функции 
убеждения и оценки первичны, выражены в слове (в его предметном и 
образном значении, эмоциональных оценочных оттенках). Как видно, 
некоторые из характеристик публицистики можно с уверенностью 
отнести и к художественной прозе Татьяны Толстой (рассмотрение 
общественных и частных вопросов с социальных позиций, высокий 
уровень качества отражения и обобщения фактов, отображается 
поведение членов общества,  состоянием их жизненных позиций), что 
позволяет говорить о публицистичности её мышления. Подтверждением 
этому может быть не только проза Толстой, но и её работа на 
телевидении: публицистике свойственны каламбуры, авторские 
неологизмы, использование иронии, – все то, чем она умело пользуется  
в своей „Школе злословия”. Именно поэтому произведения  
Толстой рассчитаны на подготовленного читателя, поэтому все 
вышеперечисленное вполне можно отнести к свойствам не только её 
публицистики, но художественной прозы тоже.   

„Ироническое в творчестве Татьяны Толстой” – тема 
многоаспектная, в которой немало нерешенных вопросов. Необходимо, 
например, рассмотреть проблемы „ирония авторская – ирония 
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персонажей”, „взаимодействие иронии и лиризма”, „гибридные формы 
иронии” и многие другие. Перспективы исследования несомненны.  
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Янкаускас О. С. Іронічне у прозі Тетяни Толстої: форми та 

специфіка функціонування у тексті 
У статі визначено функції та форми функціонування іронії у прозі 

Тетяни Толстої. Творчість Тетяни Толстої досить мало вивчена й 
викликає багато суперечливих оцінок, у тому числі щодо використання 
іронії. Крім цього, проблема іронії залишається до кінця не вирішеною  
в літературознавстві, тому її відносять до розряду дискусійних. Це один 
із факторів актуальності статті. Проаналізовано як оповідання, так і 
публіцистичні есе автора на різних рівнях, що дає підстави говорити про 
публіцистичний тип мислення письменниці.  

Ключові слова: іронія, вербальна іронія, іронія ситуації, кітч, 
метафора, есе, вільний непрямий дискурс. 

 
Янкаускас Е. С. Ироническое в прозе Татьяны Толстой: 

формы и специфика функционирования в тексте 
В статье рассматриваются функции и формы функционирования 

иронии в малой прозе Татьяны Толстой. Творчество Татьяны Толстой 
вызывает множество противоречивых оценок и мало исследовано, в том 
числе в аспекте использования иронии. Кроме того, проблема 
иронического еще не решена в литературоведении окончательно. Она 
относится к разряду дискуссионных. И это один из факторов 
актуальности данной статьи. Рассматриваются как художественные 
рассказы, так и публицистика автора. 

Ключевые слова: ирония, вербальная ирония, ирония ситуации, 
стёб, метафора, эссе, свободный косвенный дискурс. 
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Yankauskas O. S. The types and functioning of irony in Tatyana 
Tolstaya’s prose 

The types and functioning of irony in Tatyana Tolstaya’s prose are 
defined. There are many different and controversial opinions about her prose 
but Tatyana Tolstaya’s prose isn’t researched enough including the use of 
irony in it. Thus the functioning of irony still remains one of vital problems of 
history of literature. Both short stories and essays by Tatyana Tolstaya are 
analyzed on different levels which give the ground to speak about author’s 
type of thinking as a publicist in all genres of her prose.   

Key words: irony, verbal irony, irony of situation, mockery, metaphor, 
essay, free indirect discourse. 
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Документалістика на порозі ХХІ століття 
 
 
УДК 82 – 94.09 + 929 Сократ 

 
О. А. Галич 

 
КВАЗІ-БІОГРАФІЯ СОКРАТА: ЖАНРОВА СПЕЦИФІКА 

 
Постать давньогрецького філософа Сократа (470 – 399 рр. до н.е.) 

вже не одне століття є джерелом для письменників різних народів і епох. 
Він був сином грецького скульптора й акушерки. У молодості служив у 
війську, брав участь у воєнних походах, обирався членом афінської ради. 
Потім покинув успадковане від батька ремесло й став відомим у Греції 
філософом. Сократ вважав, що „Дельфійський оракул наклав на нього 
обов’язок дошукуватися істини, вивідуючи у людей їхню думку стосовно 
різних питань. Себе С[ократ] називав при цьому „повитухою”, яка 
спонукає людей думати й доходити висновків, часто несподіваних для 
них самих” [1, с. 446]. Погляди Сократа на життя дійшли до наших днів  
у переказах інших, зокрема в діалогах його учня Платона та в „Спогадах 
про Сократа” Ксенофонта. Коли Сократу було понад 70 років, то 
афінська влада засудила його до страти за розбещення молоді й 
запровадження нових богів. І хоча його друзі спробували організувати 
Сократу втечу з ув’язнення, він відмовився й випив чашу з цикутою, 
коментуючи учням процес власної смерті. 

Українська письменниця Софія Віннер, чиї новели „Чорна 
могила” (2009), „Поцілунок Іуди” (2010) друкувалися в журналі „Дзвін”,  
у маленькій повісті „Блакитна хустина для Сократа” (2011) відтворює 
невеличкий проміжок подружнього життя знаменитого філософа та його 
дружини Ксантиппи.  

Сократ мовчки терпить нападки на нього дружини, яка в усіх 
своїх негараздах звинувачує його: „Тебе, дурня, нічого в цьому житті не 
цікавить! Вештаєшся як останній волоцюга містом і тільки те й робиш, 
що язиком мелеш, наче базарна перекупка” [2, с. 77]. Щодня він 
намагається якомога раніше піти з дому, щоб ненароком не розбудити 
дружину й не отримати від неї прочуханки. Зав’язка повісті починається 
з чергової спроби раненько піти з дому, щоб десь роздобути гроші на 
лікаря і таким чином допомогти хворому синові Лампроклу, стан якого 
послужив причиною останньої сварки подружжя. 

Охоронець південних воріт міста упізнав Сократа, хоча ще було 
темно й запропонував піднятися на міський мур, щоб зустріти на ньому 
світанок. „Сократ любив інколи підніматися на міські мури, щоб зустріти 
Геліоса, коли той виїжджатиме з-за пагорбів на своїй палаючій колісниці, 
аби ж подивитися, як вогненний Бог прямує на ночівлю. Сьогодні у 
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Сократа були інші плани, і він вже хотів відмовитися від пропозиції, але 
раптом передумав і підійшов до охоронця” [2, с. 77]. Афінський мудрець 
вирішив, що починати нову справу слід, лише заручившись підтримкою 
богів: „Сократ без зусиль піднявся крутими сходами нагору і блаженно 
зітхнув, відчуваючи, як вітер приємно обдуває його з усіх боків. Перед 
ним лежали зелені поля й срібно-сірі оливкові гаї. Хвилястий битий шлях 
звивався і зникав у далечині. Повітря було прозорим, свіжим, і Сократ 
глибоко вдихав життєдайний ефір, щоб набратися сил перед довгим днем 
у запиленому й спекотному кам’яному місті. 

Перший сонячний промінь вирвався з-за горизонту і боляче 
різонув Сократа по очах. Той інстинктивно затулив очі руками: “Дякую 
тобі, Геліосе!” – прошепотів він коротеньку молитву богові сонця і почув 
далекий скрип мажар” [2, с. 77].  

Вози, що були наповнені продуктами, наближалися до міста на 
ярмарок. Серед покупців виявилася жінка на ім’я Мирто, що пропустила 
Сократа поперед себе до торговки молоком, зжалівшися на його 
стареньку тогу й стоптані сандалі. Потім, побачивши, що в чоловіка 
немає нічого, куди б він міг покласти куплені яйця, дала йому власну 
блакитну хустину. Саме тут закінчується зав’язка повісті Софії Віннер. 

Далі події розгортаються значно стрімкіше. Ця коротка зустріч 
Сократа і Мирто поклала початок їхнього нетривалого кохання, оскільки 
саме в цій молодій жінці, чоловік якої загинув на війні, він побачив 
протилежність власній дружині Ксантиппі. Остання постає в повісті як 
надзвичайно суперечлива натура, обставини життя якої зробили з неї злу, 
сварливу жінку, що безкінечно ображає чоловіка, недбало ставиться до 
дітей, хоча в душі очікує від нього ласки і ніжностей: „Ксантиппа хоче 
повернутися, кинутися до нього (Сократа. – О. Г.) в обійми, заритися 
обличчям у його космату бороду, що пропахла сонцем, морем та вітром, і 
поплакати. Плакати навзрид, як у дитинстві, і щоб чоловік приголубив її, 
щоб обійняв і захистив від усіх бід і труднощів. Але Ксантиппа 
переборює це бажання, вона закушує нижню губу і проганяє сльози, що 
вже зволожили її великі карі очі. Натомість вона шепоче як навіжена 
прокльони на його адресу, і закликає усіх богів помститися за її поламане 
життя. Заклинання одразу ж діють на неї наче тонізуючий напій і додому 
вертається вже бадьора жінка, але зла і сердита, наче роздратована 
глядачами тигриця у клітці” [2, с. 78 – 79]. 

Коли один із друзів Сократа Алківіад запитав його: „Чому ти 
терпиш, Сократе? Чому не вкажеш цій нерозумній її місце? Чому 
добрячим стусаном не відповісиш на знущання?”, то отримав від 
філософа таку відповідь: „А що я мав робити, Алківіаде? Лупцювати її, 
щоб усі цікаві реготали й під’юджували нас? Щоб давати поради куди 
бити і як? Ні, я нізащо не влаштовуватиму вуличного видовища. До того 
ж, за нею правда” [2, с. 79]. І далі Сократ розтлумачив товаришу сутність 
своїх стосунків з дружиною: „По-перше, я чоловік і маю утримувати 
свою родину. Як ти бачиш, я не виконую свого прямого обов’язку і ця 
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нещасна жінка тягне на собі лямку родинного життя і господарства і 
дуже переживає за наших дітей, тож не бачу сенсу додавати їй ще й 
фізичних страждань – їй вистачає й морального пекла” [2, с. 79]. 

Кохання Сократа й Мирто розвивалося в повісті все стрімкіше: 
„Спочатку візити Сократа були вряди-годи, потім він почав приходити 
через день, насолоджуючись компанією Мирто і набираючись сил”  
[2, с. 79]. Жінка була молодшою за Ксантиппу і надзвичайно гарною, 
Сократ „не міг повірити в земне походження цього створіння” [2, с. 79]. 
Не раз, спостерігаючи за своєю коханою, Сократ порівнював її з 
грецькими богинями: „Ти гарна і жіночна, наче Венера, розумна, наче 
Афіна, смілива і рішуча як Артеміда” [2, с. 79]. Сократ не був красенем 
(„Кудлатий. З круглими очима, що палали вогнем пристрасті й розуму, 
червоними круглими щоками, що аж лиснилися на сонці, носом 
картоплиною з великими ніздрями, які роздувалися наче у коня від 
фізичних навантажень чи емоцій” [2, с. 80]), а тому Мирто ніяк не могла 
зрозуміти, що ж приваблює її в ньому, поки не дійшла до висновку, що 
це розум („Безліч людей поважали його розум” [2, с. 80]). 

С. Віннер поволі підводить читача до розуміння того, чому 
Ксантиппа поволі втрачала лагідність і доброту характеру, 
перетворюючись поступово в розлючену жінку. Особливо переконливо 
це передано у внутрішньому монолозі сина Лампрокла, якого вона 
образила через те, що він захворів і приніс в родину, а значить – на її 
плечі, зайві проблеми: немає чим заплатити за ліки; нічого їсти; інші діти 
можуть заразитися його хворобою: „Мама не завжди була такою. 
Хлопець пам’ятав часи, коли вона була люб’язною та доброзичливою, 
рідко сварилася і ніколи не виганяла з дому гостей, не билася з ними і не 
обливала помиями” [2, с. 80]. У пам’яті Лампрокла залишилися добрі 
згадки про те, як до них приходили гості, велися задушевні розмови, у 
яких брали участь тато і мама, пили вино й говорили про військові 
походи, в яких брав участь батько, гості шанобливо вислуховували 
думку батька про політичний устрій держави. Заколисаний 
неквапливими розмовами малий поволі засинав, але обличчя мами, що 
схилялася над ним і пестила його залишило в пам’яті дитини добрі 
спомини.  

Розмова Сократа з хворим сином, ображеним на маму, дала йому 
можливість зрозуміти сутність родинних цінностей, що є вищими за всі 
інші й погасила в його свідомості народжувану ненависть до рідної 
людини. 

С. Віннер у художній формі відтворює знамениті сократівські 
діалоги, позначені парадоксами й мудрістю. Один із героїв повісті 
Алквівіад, згадав такий випадок: „Ксантиппа одного разу страшенно 
вилаяла його (Сократа. – О. Г.) в присутності Алквівіада, а потім 
спересердя облила водою. Поважний пан навіть занімів від несподіванки 
та обурення, лише очі витріщив і так стояв. 
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– Як я і казав, у Ксантиппи спочатку грім, а потім злива, – 
спокійнісінько мовив філософ, утираючи рукавом обличчя. 

Прийшовши до тями, Алквівіад переконував Сократа, що жінка 
нестерпна, а той лише відповідав, що звик до неї, як звикають до вічного 
скрипу колеса. Побачивши жах і недовіру в очах давнього друга, Сократ 
додав: 

– Адже терпиш ти гелгіт гусей? 
– Так, але від них я отримую яйця й пташенят до столу! – 

заперечив збитий з пантелику Алківіад. 
– А Ксантиппа народжує мені дітей, – відповів Сократ” [2, с. 82]. 
Ніби передчуваючи зраду своїм чоловіком, Ксантиппа попередила 

Сократа, що не потерпить його походеньок і ніколи не визнає законними 
дітей від інших жінок. І це трапилося якраз на наступний день після того, 
як Сократ дізнався, що його коханка Мирто чекає від нього дитину. 

Гнів Ксантиппи відбився на старшому сині Лампроклі, який 
боявся потрапити на очі матері й цілий день проводив у гімназії, „але й 
під вечір не хотів вертатися додому” [2, с. 83]. Він часто став ходити 
вечеряти у друзів і досить неохоче повертався до рідної домівки. 
Потрапивши все ж на очі Ксантиппи, Лампрокл чув лише одні прокляття: 
“Хай пошле Зевс на ваші голови кару небесну!” [2., с. 83]. 

Сама ж дружина Сократа, намагаючись приглушити 
невпевненість і страх перед майбутнім, стала випивати. Проте спожите 
вино налаштувало її не на чергову сварку з чоловіком, а на спогади про 
минуле її життя. Вона бачила себе молодою дівчиною, чия суворість і 
дивакуватість відлякували від неї ровесників: „Саме тому вона майже не 
мала друзів, а коло спілкування обмежувалося малечею та дорослими 
людьми” [2, с. 84]. Уже тоді вона стала відчувати „приємну суміш 
зневаги, гордості і твердої впевненості у щасливому майбутньому”  
[2, с. 84]. 

Авторка пробує передати діалектику характеру героїні повісті, 
ім’я якої стало притчею во язицех в усій Греції: з милої маленької 
дівчинки, якою пишалися колись батьки, вона перетворилася в сварливу 
фурію. Ксантиппа щиро шкодує, що ніколи не мала довірливих стосунків 
з матір’ю, яка „ніколи ні з ким не сварилася, не сперечалася і вміла 
заспокоїти найгучніші скандали” [2, с. 84]. 

Прокручуючи власне життя, героїня повісті С. Віннер щиро 
шкодувала, що подружнє життя не принесло їй радощів та щастя. Колись 
в юності Сократ, на той час людина вже зріла, сподобався їй власною 
несхожістю на інших чоловіків, логікою думки, нестандартністю 
поглядів на життя, сміливістю у висловлюваннях. Саме це вирішило 
долю її життя. Героїня вийшла заміж за Сократа. Себе ж Ксантиппа 
вважала звичайною жінкою, що нічим не виділялася серед інших і 
бажала лише одного – уваги до себе, любові, добробуту й комфорту. 
Такий висновок привів героїню до роздратування, адже всі ті сварки з 
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чоловіком, через які вона пройшла – це було лише намагання 
відволіктися від головного – розчарування в собі. 

У той же час Ксантиппа бачила, що в її житті також було багато 
чого доброго, чим вона суттєво відрізнялася від інших жінок, особливо 
тих, хто був прикутий до власної домівки: „Чоловік ніколи не забороняв 
їй спілкуватися з іншими людьми, ходити туди, куди вона хоче, до того, 
до кого вона хоче” [2, с. 84]. Несподівано для себе Ксантиппа зрозуміла, 
що є вільною жінкою, і це відкриття для неї виявилося гіршим, ніж 
найважчі кайдани. 

Найбільше Ксантиппу мучило те, що вона ніколи не дослухалася 
до порад свого чоловіка і цим самим шкодила собі, переживаючи щораз 
все нові й нові муки: „Цей демон – ти сама, – колись сказав Ксантиппі 
Сократ, – бо ніхто не зашкодить людині більше, ніж вона сама собі! 
Дослухайся до себе і коли ти навчишся керувати власними почуттями та 
емоціями – ти здолаєш його!” [2, с. 86]. 

Щоб переконатися, що чоловік зраджує їй, Ксантиппа вирішила 
зачекати його біля театру після вистави. Побачивши Сократа поруч з 
вагітною Мирто, вона влаштувала галасливу сцену ревнощів: „А, ось і 
сам бородатий цап іде. Ну що, нагулявся зі своєю вертихвісткою, га? Де 
вона? Покажіть мені цю шльондру, бо давно хочу повисмикувати її 
ріденькі пацьорки й видряпати безсоромні очі!” [2, с. 87]. Письменниця 
відтворює напад страшенної люті в героїні з цього приводу, 
використовуючи порівняння: Ксантиппа „почервоніла, наче стиглий 
гранат” [2, с. 87]. Перелякавши ледве не до смерті коханку чоловіка, 
дружина Сократа плюнула їй під ноги й пішла додому навіть не 
озирнувшись на чоловіка та Мирто жодного разу.  

С. Віннер реконструює сцену після сварки з дружиною. Сократ 
провів ніч дома, але від переживань не зміг навіть заснути. Сцена біля 
театру вивела його з рівноваги. Хоча філософ, що пройшов війну, бачив 
смерть, особисто ніколи не боявся Ксантиппи, оскільки вона 
погрожувала досі лише йому самому, зараз він справді злякався. Адже 
гнів розлюченої жінки був спрямований на цей раз не проти нього 
особисто, а проти Мирто, його коханої жінки, якій він не може 
забезпечити надійний захист.  

Сократу згадалася нічна розмова з другом Антисфеном, у якій той 
запропонував покинути сварливу дружину й перебратися до красуні 
Мирто. Перед філософом чітко постав життєвий вибір. Авторка повісті 
ставить його в надзвичайно складну ситуацію: „…Не може він кинути ані 
Ксантиппу, ані дітей. І Мирто любить усім серцем – трепетно й ніжно, як 
нікого ніколи не кохав, ані в юності, ані замолоду, ані потім” [2, с. 88]. 
Реконструюючи хід думок героя, письменниця показує Сократа в 
патовому становищі: він, який завжди з будь-яких ситуацій завжди 
знаходив правильний вибір, постає безпомічним перед життєвими 
обставинами, які він не може здолати. „Воістину – наймудріший з усіх 
смертних!” – зіронізував філософ над собою” [2, с. 88]. 
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Розв’язка квазі-біографічної повісті С. Віннер також неочікувана. 
Поки Сократ бився, як розв’язати проблему, яка йому здавалася такою, 
що не має вирішення, Мирто несподівано зникла з міста, хоча 
напередодні вона „була особливо ніжною” [2, с. 88] з філософом. Старий 
сусід Лісімах, бачачи розгублення на обличчі Сократа, простягнув йому 
пакунок: „Сократ обережно розгорнув тканину, і йому до рук впала 
блакитна хустина. Та сама, з якої почалося їхнє знайомство і сповнене 
пристрастю кохання” [2, с. 88]. 

Після сповнених муки тривалих роздумів Сократ прийняв, як 
йому здавалося, єдино правильне рішення: „Ми ще зустрінемося! Ми 
обов’язково зустрінемося, Мирто, і не має значення, як довго я тебе 
шукатиму! Тебе і нашу дитину!” [2, с. 89]. 

Блакитна хустина, яку передала Сократу Мирто, є промовистою 
деталлю, своєрідним обрамленням сюжету повісті. Звичайно, що ті 
епізоди, у яких мовиться про неї, є цілком вигаданими, тобто – це плід 
фантазії самого автора, що в справжній біографії є неприпустимим. 

Оскільки основні події повісті С. Віннер, що безпосередньо 
пов’язані з постаттю Сократа, не відповідають специфіці жанру 
біографічної повісті, у творі відсутня наукова хронологія життя 
головного героя, а це може означати лише одне – „Блакитна хустина для 
Сократа” є квазі-біографією, тобто несправжньою, фальшивою. Від 
„квазі (лат. quasi – ніби, майже, немовби) – у складних словах означає 
„ніби”, „позірний”, „несправжній”, „фальшивий” [3, с. 263]. Фактично, 
твір української письменниці можна визначити, з одного боку, як квазі-
біографію, а, з іншого, як повість за мотивами біографії Сократа, 
оскільки, взявши за основу декілька фактів життя філософа, авторка все 
інше, зокрема розмови, душевні переживання домислює, створюючи 
образ, що має дуже мало того, що дійшло від справжнього Сократа. 
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Галич О. А. Квазі-біографія Сократа: жанрова специфіка  
Квазі-біографія давньогрецького філософа Сократа в інтерпретації 

Софії Віннер має чимало ознак сучасної біографічної повісті, однак вона 
не має реальної опори на справжні документи та факти. Авторка 
„Блакитної хустини для Сократа” будує твір, широко залучаючи 
бурхливу фантазію, художній вимисел і домисел. Герої твору 
здебільшого лише носять імена реальних постатей, що дійшли до нас з 
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античності. Реконструкція ж діалогів і полілогів героїв, їхніх внутрішніх 
переживань – жодного відношення до документів і фактів не має, але дає 
підстави стверджувати, що повість є квазі-біографією Сократа.  

Ключові слова: біографія, квазі-біографія, жанр, специфіка.  
 

Галич А. А. Квази-биография Сократа: жанровая специфика 
Квази-биография древнегреческого философа Сократа в 

интерпретации Софии Винер имеет немало признаков современной 
биографической повести, хотя она не имеет реальной опоры на 
документы и факты. Автор „Голубого платочка для Сократа” строит 
произведение, широко привлекая бурную фантазию, художественный 
вымысел и домысел. Герои произведения преимущественно только носят 
имена реальных личностей, что дошли до нас со времн античности. 
Реконструкция же диалогов и полилогов героев, их внутренних 
переживаний – никакого отношения до документов и фактов не имеет, но 
дает основания утверждать, что повесть является квази-биографией 
Сократа. 

Ключевые слова: биография, квази-биография, жанр, специфика 
 

Halych O. A. Kvasi-biography of Socrates: genre specification 
Kvasi-biography of the ancient philosopher Socrates by Sophia Winner 

has a lot of features of modern biographical story but in fact it doesn’t have 
any documentary detalisation. The author of „Blue towel for Socrates” makes 
her story by the help of her fantasy. The heros has real names of their 
historical prototypes that came to us from the Ancient times. But the 
reconstruction of the dialogues and polilogues are unreal. And it doesn’t have 
any means with the documents and real facts. But because of all of these we 
can make a conclusion that it is a kvasi-biography of Socrates.  

Key words: biography, kvasi-biography, genre, specification.  
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УДК 821.161.2 – 94.02 
 
О. Л. Кравченко  

 
МЕМУАРИ УКРАЇНСЬКИХ КУЛЬТУРНИХ ДІЯЧІВ 20-х рр. ХХ ст. 

ЯК ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ  
ЛІТЕРАТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ „ЛАНКА” – МАРС 

 
Вивчення історичних явищ і процесів неможливе без залучення 

документалістики, зокрема мемуарів, котрі, з одного боку, виступають 
засобом історичної самосвідомості особистості, а з іншого, дають 
можливість відобразити для нащадків широке коло життєвих явищ, 
висвітлити актуальні суспільні, політичні та інші проблеми певної доби. 
Як слушно зазначає О. Галич, „документалістика, особливо така її форма, 
як мемуари, набагато точніше, а ще й емоційніше, ніж донедавна 
вузівські та шкільні підручники, відтворює далеке й більш віддалене 
минуле, провідні історичні тенденції, дає оцінки реальним політичним 
діячам, письменникам, актором у різні періоди (відносно спокійні чи 
драматичні, а то й трагічні) нашої історії. Спогади часом називають 
третьою історією, маючи на увазі, що перша історія – це справжній 
суспільний процес, що мав місце в минулому; друга – це його бачення в 
офіціозі; а третя – неупереджений погляд мемуариста чи автора 
біографічної оповіді” [1, с. 5 – 6]. 

Значення спогадів підсилюється особливо, коли офіційних джерел 
обмаль. У такій ситуації опиняється дослідник, який займається 
вивченням діяльності літературного угруповання 20-х рр. ХХ ст.  
„Ланка” – МАРС. На відміну від інших мистецьких об’єднань цього 
періоду „Плуг”, „Гарт”, „Молодняк”, ВАПЛІТЕ, воно не мало власного 
друкованого видання, статуту, постанов і маніфестів, за винятком 
невеликого допису В. Підмогильного, у якому він давав стислу 
характеристику організації, і повідомлення про заснування МАРСу, де 
визначалася мета новоутвореного угруповання. Відтак аналіз мемуарних 
згадок про „Ланку” – МАРС дозволить висвітлити її діяльність у 
контексті української літератури розстріляного Відродження.  

Мемуари митців, які брали активну участь у літературному 
процесі 20 – 30-х рр. ХХ ст., давно стали об’єктом наукового вивчення 
(згадати хоча б розвідки І. Василенко, О. Галича, М. Жулинського, 
П. Одарченка). Спогади українських культурних діячів як джерельна база 
дослідження діяльності „Ланки” – МАРСу проаналізовано в монографії 
В. Дмитренко „Літературний дискурс „Ланки” – МАРСу першої третини 
ХХ століття”. У ній авторка розглянула організацію та її учасників у 
перцепції Г. Костюка, наголосивши, що його спогади „про персоналії 
київського літературного угруповання 20-х років минулого століття є 
надзвичайно важливими для відтворення об’єктивної картини творчого 
життя того часу й місця „ланчан-марсівців” у ньому” [2, с. 52].  



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 12 (247), Ч. ІІ, 2012                     

216 

На нашу думку, мемуари про діяльність об’єднання доречно 
поділити на спогади його учасників і тих, хто особисто був знайомий з 
ними. До першої групи віднесемо мемуарні згадки Б. Антоненка-
Давидовича, М. Галич і Т. Осьмачки. Їхні документальні свідчення 
розкривають історію створення „Ланки”, ідейне спрямування й творчі 
інтереси її членів.  

Початок організації слід вести від „Асоціації письменників”,  
в якій навколо М. Зерова групувалися різні за віком і літературними 
смаками письменники, котрі не поділяли поглядів українського „лівого 
мистецького фронту”. За свідченням Б. Антоненка-Давидовича, 
„АСПИС, подібно до Ноєвого ковчега, ввібрав у себе все те літературне, 
що залишилось у Києві після великих соціальних катаклізмів або 
проросло нещодавно в літературі” [3, с. 141]. Тут були Л. Старицька-
Черняхівська, Н. Романович-Ткаченко, П. Филипович, М. Могилянський, 
М. Рильський, Д. Загул, В. Атаманюк, М. Івченко. До літераторів 
старшого покоління приєдналися молодші за віком, але вже відомі 
письменники Б. Антоненко-Давидович, Г. Косинка, Т. Осьмачка, 
В. Підмогильний.  

Усі вони становили досить потужну опозицію пролетарському 
мистецтву, формували новий тип літератури, заснований на кращих 
європейських і українських традиціях. Київських митців об’єднувало 
прагнення піднести українську літературу до рівня світової, не 
послуговуючись будь-якими ідеологічними настановами. Однак 
спільності підходів у самому АСПИСі не було. У ньому, вочевидь, 
існувало декілька внутрішніх течій: „неокласики”, майбутні „ланчани”, 
третю представляв М. Івченко і ще кілька письменників, які трималися 
осторонь від цих угруповань, хоч спілкувалися з їх представниками.  
До того ж, як свідчив на допиті той-таки М. Івченко, „читання і 
студіювання творів у АСПИСі не давало певного ефекту – були 
нетактовності, і публіка почала розтікатися” [4, с. 7]. Т. Осьмачка 
подавав дещо відмінну версію розколу організації: на останньому 
зібранні в приміщенні газети „Пролетарська правда” М. Зеров 
запропонував “відверто ставати на допомогу радянській владі в її 
організації життя на Україні” [5, с. 102], з чим не могли погодитися 
учасники асоціації. Найвірогіднішою видається версія Б. Антоненка-
Давидовича, який у листі до В. Півторадні трактував вихід „ланчан” із 
АСПИСу як „бунт молодих проти віджилих традицій, звичаїв, смаків 
старих” [6, с. 4]. Оточення в організації було соціально чужим 
літературній молоді, а тому не досить авторитетним, щоб утримати її 
„під своїм впливом”. Не поділяли молоді й поглядів М. Зерова щодо 
деяких питань літературної спадщини, наприклад, значення „Енеїди” 
І. Котляревського в подальшому розвитку національної культури [7]. 

Остаточно Б. Антоненко-Давидович, Г. Косинка, Т. Осьмачка і 
В. Підмогильний залишили АСПИС улітку 1924 р. (після чого 
об’єднання розпалась), а восени цього року до них, за порадою 
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Ю. Меженка, приєднався Є. Плужник. Пізніше в нову організацію 
прийшла М. Галич, котра особисто знала всіх, крім останнього. Хоч 
пролетарська критика відносила „ланчан” до попутницьких організацій, 
але їх визнавали як письменників, у яких можна було повчитися. Крім 
того, М. Галич „цінила „Ланку” за те, що в ній звучала ідея справжньої 
вселюдської літератури, де українська радянська література посідала б 
належне їй місце” [8, с. 4]. Імпонувала їй проголошена в угрупованні 
свобода вибору тематики творів – „пиши, що хочеш, аби тільки твір був 
хороший” [8, с. 3]. 

Організатором об’єднання був В. Підмогильний, він же дав йому 
назву. „Ланчани” сформувалися в жовтні 1924 р., а незабаром в ІНО 
вперше заявили про своє існування як літературна організація. Звісно, що 
від імені нової організації виступив В. Підмогильний. 

Одним із дискутивних питань в історії „Ланки” залишається 
проблема її складу. У журналі „Життя і революція” в рубриці  
„З поточних нотаток (наші літературні угруповання)” В. Підмогильний, 
даючи характеристику організації, писав: „Літературну асоціацію 
„Ланка” заклали п’ятеро письменників (Антоненко-Давидович Б., 
Косинка Г., Осьмачка Т., Підмогильний В. та Плужник Є.) <…> Пізніше 
до асоціації приєдналася Марія Галич” [9, с. 103]. Про цей же склад 
згадують самі „ланчани” – Т. Осьмачка, М. Галич, Б. Антоненко-
Давидович. Щоправда, останній і дружина Г. Косинки Т. Мороз-Стрілець 
додають Б. Тенету. На наш погляд, більш імовірно, що він приєднався до 
об’єднання восени 1926 р. 

Переважна більшість дослідників літературного руху 20-х –  
30-х рр. твердить, що до „Ланки” – МАРСу входив також письменник 
М. Івченко. Проте сам він заперечував цей факт на процесі СВУ: 

„Ахматов: Ви в „Ланці” були? 
Івченко: Ні. 
Ахматов: Чому? 
Івченко: З суб’єктивних цілком причин. Вони хотіли відійти, а я 

не став набиватись. 
Ахматов: Словом, вони відійшли від вас, а ви відійшли від них? 
Івченко: Ми, особисто, були в дуже добрих стосунках. <…>. 
Ахматов: Як можна схарактеризувати течію, що до неї ви 

належите? 
Івченко: Я в цілому стояв на попутницьких позиціях. До 

неокласиків мене не приймали з принципових позицій, – ланчани були 
молодші за нас” [4, с. 3 – 6]. 

Свідчення М. Івченка підтверджують слова Б. Антоненка-
Давидовича, який був відвертішим у листі до В. Півторадні: „Мало 
імпонувала нам [„ланчанам”. – О. К.] і така постать, як М. Івченко (дуже 
мила людина в особистому житті й чесна в – громадському), літературні 
шукання якого одгонили нам часом цвіллю завалящого краму” [7, с. 4]. 
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Тож М. Івченко не міг належати до „Ланки” ні за своїм віком, ні за 
художніми вподобаннями. Його дружина Л. Коваленко, прозаїк і 
перекладач французької літератури, опублікувала на еміграції спогади 
про Т. Осьмачку. Описуючи взаємини між „ланчанами”, вона і себе, і 
свого чоловіка розглядає як таких, хто дуже близько стояв до  
членів організації, постійно з ними спілкувався. Після АСПИСу 
М. Івченко не входив до жодного з літературних угруповань, 
пролетарські критики розглядали його творчість разом із такими, як  
і він, „попутниками” В. Підмогильним, Б. Антоненком-Давидовичем, 
Т. Осьмачкою, Г. Косинкою, Є. Плужником. Усе це спричинило те,  
що його віднесли до „Ланки”. 

Етимологія слова „ланка” в одному зі значень – складова частина 
цілого. Відповідно до назви „ланчани” бажали бути складовою частиною 
в національно-культурному ланцюгу явищ, синтезуючи кращі надбання 
минулого з модерними віяннями епохи. „Кожний із нас, – згадував 
Б. Антоненко-Давидович, – прагнув у міру своїх сил і здібностей 
заповнити зяючу прогалину, що утворилася в українській літературі 
після великих катаклізмів, і всім разом стати ланкою в розірваному 
ретязі, перебираючи все те демократично-народне, що мала в собі 
дожовтнева українська література, й творчо опрацьовуючи його на 
своєму шляху в майбутнє” [3, с. 159]. 

У платформі організації жовтнева революція визнавалась як 
передумова „соціального й національного визволення України”, якому 
повинно сприяти українське письменство, правдиво відбиваючи добу в 
художніх формах, „як вона синтезується в творчій уяві письменника”  
[9, с. 103]. Уже в цьому невеличкому маніфесті окреслено два принципи, 
покладені в основу діяльності учасників організації, – незалежність 
країни й перевага художньої правди над ідеологією. 

Для „ланчан” було цілком очевидно, що навіть після революції 
Україна не здобула повної свободи. Тож виокремлювалась ідея 
економічної, соціальної, національної незалежності. Щоправда, це не 
було відкрите протистояння, а скоріше пасивний опір із намаганням не 
втручатися в політику. В історико-мемуарній розвідці „Мої товариші” 
Т. Осьмачка з притаманною йому метафоричністю пояснював: „І члени 
нової організації не мали на меті бути подібними до благородного лицаря 
із села Ламанча, який викликав на смертний поєдинок потвор, утроєних 
полум’яною уявою, ні тих, що давав жах своїми перепонами, які 
виникали з покрученого реального життя; і не ставили собі за мету 
переробляти дійсний світ на якісь ідеальні тези за приписами 
комуністичної диктатури, а тільки бажали бути захисниками своєї 
національної правди, зрозумілої і освяченої всіма народами, не 
викликаючи боротьби з марксизмом і по можливості обминати його 
спокійно” [5, с. 101]. Для цього вони вибрали „мову натяків, мову 
символів і мову алегорій” [5, с. 101]. Це давало підстави 
західноукраїнським культурним діячам (не без впливу Д. Донцова) 
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закидати членам „Ланки”, що вони „зайняли позитивну позицію до УСРР 
з наголосом на першій літері” [10, с. 2]. 

Певною мірою пояснити, чому „ланчани”, навіть розуміючи, що 
революція не принесла бажаних результатів, не виступили відкрито 
проти влади більшовиків, можуть спогади Б. Антоненка-Давидовича про 
свою буремну молодість „На шляхах і роздоріжжях”. „1917 року, – писав 
він, – коли були об’єктивні можливості для створення своєї незалежної 
держави, ми не готові були зреалізувати їх, а в першій половині  
20-х років, коли ми стали мати всі матеріальні й духовні передумови 
державності, таких можливостей уже не було [виділення наше – О. К.]” 
[11, с. 225]. 

Національне закорінення було питомою рисою більшості 
письменників пореволюційної доби. Його спричинив закономірний 
розвиток культурного відродження українського народу. Надання 
першості національному, власне українському в творчості „ланчан” 
помітила й критика. Загальною тенденцією стало відносити об’єднання 
до розряду „попутників” – тих, хто визнав жовтневу революцію, але не 
бажав творити радянську літературу, користуючись приписами партії.  
У Постанові ЦК КП(б)У від 10 квітня 1925 р. „Про українські художні 
угруповання” організації „офіційно” надавався статус „попутників”.  

Незважаючи на твердження, що жодна з літературних організацій 
не повинна репрезентувати інтереси партії, її керівництво толерувало 
спілки селянських і пролетарських письменників „Плуг” і „Гарт”. 
Визнаючи Київ осердям дрібнобуржуазної інтелігенції, а Харків – 
політичним центром українського пролетаріату, і „плужани”, і 
„гартованці” „до групи київських літераторів ставилися з неприхованою 
неприязню, вважаючи їх у масі (принаймні в організаціях „Ланка”, 
пізніше – „Марс”) не „на сто відсотків” радянськими, частково – 
антирадянськими, а в окремих особах – просто контрреволюційними, – 
писав у „Розповіді про неспокій” Ю. Смолич. – І виявлялась така наша 
позиція не лише в затаєних особистих антипатіях, але й – агресивно – в 
наших виступах на різних частих тоді диспутах та дискусіях, а також і в 
критичних опусах у пресі” [12, с. 601]. 

Натомість у самій „Ланці”, як згадувала М. Галич, „до інших 
літературних організацій <…> проголошено було толерантність і 
літературний твір оцінювався незалежно від того, до якої літературної 
групи належав його автор” [13, с. 3]. Та все ж таки ставлення до різних 
угруповань, і це зрозуміло, було неоднаковим. У збірці літературних 
силуетів і критичних нарисів „Здалека й зблизька” Б. Антоненко-
Давидович писав: „Я, новак у Києві і зовсім ще пуцьверінок в літературі, 
<…> вже засвоїв у „Ланці”, <…> що до Рильського, як і взагалі до 
„неокласиків” треба ставитись, якщо не зовсім неприязно, то в усякім 
разі насторожено й скептично” [3, с. 143]. Відомо також, що Т. Осьмачка 
ставився до них упереджено. „Неокласикам” критики закидали естетизм, 
відірваність їх поезій від сучасності через сповідувану ними ідею 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 12 (247), Ч. ІІ, 2012                     

220 

незалежності мистецтва від скороминущих проявів життя, культивування 
античності та європейської класики, увагу до вічних проблем людства, 
прагнення досконалості форми. Це не вповні відповідало завданням 
„ланчан”. М. Галич досить категорично писала: „Складними були 
взаємини між „Ланкою” і групою старших літераторів, що мали, може, й 
заслужений в суспільстві авторитет, але залишалися на ґрунті колишньої 
споглядальної естетики, яка не тільки не відповідала вимогам часу, ба 
навіть гальмувала розвиток нової літератури” [13, с. 6]. Проте, 
незважаючи на ідейні розбіжності, і „неокласики”, і „ланчани” 
намагалися вивести національну культуру з тенет хуторянства й 
дилетанства, створити нову повноцінну літературу, яка б ні в чому не 
поступалася європейській, хоча йшли до цієї мети різними шляхами.  

Конструктивний підхід до літератури членів обох угруповань 
визначив їхнє ставлення до футуристів. „В академічних літературних 
колах, – писав у книзі спогадів „Зустрічі і прощання” Г. Костюк, – 
зокрема в групі київських неокласиків, ба, навіть, у колі Ланка – МАРС 
[курсив автора – О. К.], про український „лівий мистецький фронт” 
говорили з вибачливою посмішкою. Ніхто поважно не трактував ні 
„поезофільмів”, ні „каблепоем”, ні просто „повем” Михайля Семенка, ні 
ярмаркових витівок „знаменитого скальпувальника і здирача шкір з 
сучасних поетів” – Гео Шкурупія” [14, с. 277]. 

Ставлення до футуристів чітко визначив Б. Антоненко-Давидович 
у статті „Невже його нема (про М. І. Терещенка)”: „Я не сприймав ні 
аспанфутської теорії „деструкції мистецтва”, ні практики аспанфутів, що 
її розцінював як літературне блазнювання, й з жалем дивився на тих 
юнаків, які в ті часи спрагло чекали, що воно ще втне Семенко з своїми 
аспанфутами” [8, с. 2 – 3]. Його думку поділяли всі „ланчани”: далі в 
статті він говорить про них як про „цілковитих антиподів футуризму”. 

Зі спогадів М. Галич дізнаємося, що приєднатися до угруповання 
міг будь-який літератор, твори якого були надруковані в Україні, за 
рекомендацією трьох „ланчан”. Незважаючи на це, об’єднання ніколи не 
прагнуло поширюватися кількісно, що давало підстави для обвинувачень 
його в замкненості, „олімпійстві”, „інтелігентщині” з боку масових 
„Плугу” й „Гарту”. 

Спеціальних доповідей чи семінарів із проблем 
літературознавства в „Ланці” не проводилося, але дискусії з питань теорії 
й історії літератури виникали під час обговорення художнього твору. 
Щоправда, зазначала та ж М. Галич, В. Підмогильний на кожному 
зібранні, розповідаючи про А. Франса, Ж. Ромена, П. Ампа, принагідно 
характеризував напрямки французької літератури (сюрреалізм, дадаїзм, 
унанімізм тощо) [13]. 

На відміну від мемуарів учасників „Ланки” – МАРСу, спогади 
їхніх сучасників, у яких би автори давали загальну характеристику 
організації, нечисленні. Це лише короткі принагідні зауваження в 
мемуарах про того чи іншого члена угруповання. Серед вітчизняних 
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авторів перші згадки про об’єднання знаходимо в уже згадуваній 
„Розповіді про неспокій” Ю. Смолича. У літературному портреті 
В. Підмогильного він розповідає про ставлення до „ланчан” 
пролетарських письменників, власне, членів харківського „Гарту”, які 
„якщо не почували, сказати б, класової ворожості до киян, то дивилися 
на них принаймні зверхньо, зневажливо” [3, с. 601]. Проте, на думку 
автора, це не заважало визнавати „ланчан” „видатними талантами”. 
„Творчо ця група була мало чим слабша проти основного ядра тих же 
перших „гартованців”. До того ж і посідали вони в значній частині 
позиції революційні, патріотично-радянські – і в більшості творів, і в 
своїх публіцистичних виступах” [12, с. 601]. У мемуарах „Голос пам’яті” 
Т. Мороз-Стрілець, яка добре знала всіх учасників „Ланки”, 
окреслюється атмосфера самої організації. „Ланчани” в її спогадах 
постають щирим товариством, що цікавили один одного і як 
письменники, і як непересічні особистості [16]. 

Більше згадок про угруповання знаходимо в мемуарах, виданих за 
кордоном. Як і дружина Г. Косинки, Л. Коваленко в літературному 
портреті „Тодось Осьмачка (до психології творчости)” здебільшого 
зупиняється на взаєминах між „ланчанами”: „Відносини між ними були, 
як на мене, дивні: вони тримались купи, але справжньої дружби між 
ними не було. Відчувалось приховане змагання за провідництво між 
Антоненком-Давидовичем і Підмогильним, у якому зрештою переміг 
Підмогильний, але це не було якесь велике змагання, що захоплювало б 
цілком обох їх чи когось із групи. <…> Загально, взаємини між ними 
мали характер вічного піддразнювання і жартів з усього, що діялось 
навколо, і з самих себе” [17, с. 7]. Авторка робить припущення, що така 
поведінка, можливо, найбільше відповідала тодішнім умовам. Однак ні 
вона, ні її чоловік М. Івченко не могли сприйняти цей загальний тон. 
Дійсно, іронія й скептичне ставлення до дійсності були питомою рисою 
В. Підмогильного і Б. Антоненка-Давидовича. Про це свідчать і спогади 
їхніх знайомих, і твори письменників. Вони піддавали сумнівам усе, що 
було засновано на сліпій вірі й фанатизмі. Їхня іронія змушувала 
замислюватися над життям. Обидва були реалістами, бачили, до чого 
може дійти суспільство, якщо людина буде покладатися не на власні 
принципи, а на продиктовані згори накази. 

У спогаді про Д. Фальківського „Подумать тільки – душу має!” 
Б. Войнаровський, окреслюючи ідеологічні засади, мету і спрямування 
МАРСу, пише, що його учасники „були щільно об’єднані в одне 
здружене товариство любов’ю до літератури й прагненням прислужитися 
в літературі своєму народові. Перебираючи ще в „Ланці” кращі 
демократичні й народолюбні традиції літературного минулого, марсівці 
намагалися перенести їх у свою творчість, укладаючи тим підмурівок для 
майбутнього, в яке  вони непохитно вірили” [18, с. 215]. 

У трактуванні Д. Гуменної „Ланка” – МАРС постає як рафіноване, 
елітарне угруповання, що трималося осторонь від інших [19]. 
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Неодноразово згадує про організацію й Г. Костюк у “Зустрічах і 
прощаннях” [14]. Фрагменти його спогадів дають уявлення про генезу 
об’єднання, їхні мистецькі вподобання. Він особисто був знайомий із 
багатьма членами „Ланки”, тому серед спогадів про письменників 20-х – 
30-х рр. умістив і літературні портрети Б. Тенети, Г. Косинки, 
Б. Антоненка-Давидовича, І. Багряного. Тут знаходимо також згадки про 
Я. Качуру, В. Підмогильного, Є. Плужника. Щоправда, про М. Галич 
автор не озвався жодним словом. 

Важливим засобом характеристики зображуваної особистості є її 
мовлення. Сучасники „ланчан” свідчать, що вони дбайливо ставилися до 
національної мови. В. Підмогильний мав славу як „визнаний знавець 
мовних нюансів” [19, с. 133], відстоював чистоту літературної мови від 
провінціалізмів та локалізмів, працював на курсах українізації, разом із 
Є. Плужником уклав „Російсько-український фразеологічний словник”. 
На курсах сценаристів при кіноінституті значної популярності набули 
лекції Б. Антоненка-Давидовича, „який закликав слухачів шанувати 
справжню українську мову, уникати штампів та численних 
канцеляризмів” [20, с. 469]. Г. Косинка працював над кожним словом у 
своїх творах. Проза М. Галич також відрізнялася добірною мовою, на що 
звертали увагу й критики. Навіть у спілкуванні вона не оминала 
можливості виправити мовленнєві помилки співрозмовників. Д. Гуменна 
згадує: „Питає в коридорі: „Чи не бачили ви Н.?” – „Бачила, отак прямо 
йдіть”, – відказую я. – „Просто”, – поправляє Галич мою нехарапутну 
мову, так наче її поставлено на сторожі чистоти й джерельності нашої 
мови і вона не проминає найменшої нагоди її чистити. Треба сказати, що 
цим визначалася вся ця група [„Ланка” – МАРС. – О. К.]” [19, с. 239].  

Таким чином, спогади учасників „Ланки” – МАРСу – 
Б. Антоненка-Давидовича, М. Галич і Т. Осьмачки – правдиво 
висвітлюють історію і склад організації, творчі засади й принципи 
діяльності „ланчан”. Мемуари їх сучасників допомагають з’ясувати місце 
організації в літературній ситуації 20-х рр. ХХ ст., дають можливість 
побачити угруповання з суб’єктивних позицій, під кутом зору людських 
стосунків.  
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Кравченко О. Л. Мемуари українських культурних діячів 

20-х рр. ХХ ст. як джерельна база дослідження літературної 
організації „Ланка” – МАРС  

У статті аналізуються мемуари українських культурних діячів як 
джерельна база дослідження діяльності мистецького угруповання  
20-х рр. ХХ ст. „Ланка” – МАРС. На основі вивчення спогадів учасників 
організації – Б. Антоненка-Давидовича, М. Галич і Т. Осьмачки – та їхніх 
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сучасників висвітлюються історія і склад об’єднання, творчі засади й 
принципи діяльності „ланчан”, їхні стосунки.  

Ключові слова: літературна організація, мемуари, літературний 
процес, творчі принципи. 

 
Кравченко Е. Л. Мемуары украинских культурных деятелей 

20-х гг. ХХ ст. как источник исследования литературной 
организации „Ланка” – МАРС 

В статье анализируются мемуары украинских культурных 
деятелей как источник исследования деятельности художественного 
объединения 20-х гг. ХХ ст. „Ланка”– МАРС. На основе изучения 
воспоминаний участников организации – Б. Антоненко-Давыдовича, 
М. Галич и Т. Осьмачки – и их современников рассматриваются история 
и состав организации, творческое кредо и принципы деятельности 
„ланчан”, их взаимоотношения. 

Ключевые слова: литературная организация, мемуары, 
литературный процесс, творческие принципы. 

 

Kravchenko O. L Memoirs of Ukrainian cultural figures 20’s the 
twentieth century as a source research of literary organization „Lanka” – 
MARS 

The paper analyzes the memoirs of Ukrainian cultural figures as source 
research activities artistic association „Lanka” – MARS. Based on the study of 
memories of the organization members – B. Antonenko-Davydovych, 
M. Galych and T. Osmachka – and their contemporaries considered the history 
and structure of the organization, their artistic creed, principles and 
relationship.  

Key words: literary organization, memoirs, literary process, artistic 
creed. 
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АВТОБІОГРАФІЧНЕ ПИСЬМО: 

ДОКУМЕНТАЛЬНІСТЬ VERSUS ФІКЦІЙНІСТЬ 
 
Автобіографіка, як невід’ємна складова літератури non fiction, 

останнім часом переживає свій розквіт. Уже понад десять років у Франції 
в невеличкому містечку Амберйо неподалік Ліона діє всесвітня 
організація АРА (Асоціація на захист автобіографії та автобіографічного 
спадку. – Тут і надалі переклад наш. – Т. Ч.) на чолі з професором 
Філіппом Леженом, що займається не лише докладним вивченням вже 
існуючих автобіографічних студій, а й долученням нових імен та текстів. 
Щороку проводяться міжнародні конференції й семінари, присвячені 
проблемам літератури  non fiction. За сприянням Олександра Галича, 
відомого дослідника в галузі документалістики, у Луганську раз на два 
роки проходить Всеукраїнська наукова конференція „Документалістика 
ХХІ століття: проблеми теорії та історії”, одна із секцій якої розглядає 
актуальні проблеми автобіографічного письма. Як зазначає науковець: 
„Якщо спробувати простежити динаміку творчих пошуків зарубіжних і 
вітчизняних письменників, то можна помітити (хоча б із публікацій у 
періодиці), як стрімко зростає у світі питома вага документальної 
літератури” [1, с. 4]. На думку О. Скнаріної, „секрет читабельності 
документально-художньої прози полягає в особливостях цієї галузі 
літератури – її документальності, достовірності, довірливості інтонації, 
коли читач дізнається про події „з перших уст” [2, с. 254 – 255] і як 
наслідок, на думку дослідниці, – „реальність стає цікавішою за вимисел” 
[2, с. 253]. Проте, однією з тенденцій сучасної світової автобіографістики 
стає руйнування крихкої межі між белетристикою та документалістикою, 
інакше кажучи літературами fiction і non fiction. І на стикові цих двох 
світів постають нові родо-жанрові утворення, які досі залишаються 
малодослідженими явищами сучасної літератури. 

Автобіографічне письмо вже було предметом розгляду численних 
дослідників, серед яких варто назвати імена Ф. Лежена, Ж. Гюсдорфа, 
Ю. Зарецького, В. Безрогова, О. Галича, Г. Маслюченко та ін. Учені 
зверталися до різних аспектів вивчення автобіографій, було досліджено 
історію автобіографічної прози, особливості жанрової еволюції сучасної 
автобіографіки, питання oб’єктивного та cуб’єктивного, особистісного й 
документального в автобіографічних творах, розглянуто наративні рівні 
та інтерсуб’єктивні відношення й ін. Однак чимало питань у повній мірі 
ще не розв’язано, особливо якщо зважати на те, що автобіографіка 
знаходиться в постійному розвиткові й щодня з’являються нові  
зразки автобіографічної прози, які не піддаються аналізові за 
загальноприйнятими теоретичними схемами.  
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Метою нашої статті є компаративний аналіз художньо-
документальних і автофікційних автобіографій. 

Автобіографічна проза традиційно, разом з історичною 
документалістикою, художньою біографією, мемуарами, щоденниками, 
листами тощо, відноситься до літератури non fiction, основними 
ознаками якої є опора на справжні документи й реальні події.  
За визначенням Літературознавчого словника-довідника, автобіографія – 
це „літературний жанр, головним героєм якого (в літературному сенсі) є 
сам автор” [3, с. 12]. Дане визначення в найширшому сенсі розкриває 
сутність автобіографічного письма, що передбачає опис автором 
власного життя (на відміну від художньої біографії, літературного 
портрета чи некролога, в яких життя головного героя репрезентує інша 
особа). Варто однак зазначити, що термін „автобіографія” може 
використовуватися в двох значеннях: як назва жанру документальної 
літератури, і як видове поняття – метажанрове утворення, що може бути 
репрезентованим в різних жанрових формах (як-от роман, повість, 
оповідання та ін.). 

Автобіографія є художньо-документальним твором близьким до 
мемуарів і щоденників, оскільки наратором та головним героєм виступає 
сам автор і саме він займається „художнім відтворенням пережитого й 
побаченого” [4, с. 7]. Серед провідних рис автобіографії, що єднають її  
з мемуарами та щоденниками, можна назвати „суб’єктивність, 
ретроспективність, документальність, наявність двох часових планів, 
відсутність одного часового виміру, концептуальність” [5, с. 52]. Проте, 
на відміну від мемуарів, які зорієнтовані здебільшого на зовнішній 
аспект життя автора, автобіографія спирається на дослідженні 
внутрішньої генези автора. Як зазначає Ф. Лежен: „Автобіографія – це 
ретроспективна оповідь у прозі, яку реальна особа веде про своє 
існування, і в якій робить акцент на особистому житті, на специфіці 
історії власної особистості” [6, с. 14]. В автобіографії, мемуарах і 
щоденнику ми маємо ідентичність трьох текстових інстанцій – автора, 
наратора й головного героя. Однак у мемуарах наратор виступає свідком 
зовнішніх подій, у той час як наратор в автобіографії здебільшого 
займається самоаналізом. Щоденники, за твердженням О. Галича, на 
відміну від автобіографій та мемуарів, мають свою специфіку, 
притаманну лише їм, як-от „відносна регулярність записів, цілісність, 
уривчастість, фрагментарність, інколи обірваність, незавершеність думки 
тощо” [5, с. 52 – 53].  

Серед основних ознак художньо-документальної автобіографії,  
як складової літератури non fiction, можна виокремити наступні  
риси: відтворення власного життя на основі реальних фактів; 
високохудожність оповіді; дослідження свого психологічного стану 
протягом різних етапів розвитку особистості; суб’єктивність; наявність 
серед персонажів реальних історичних осіб; зображення оповіді в кількох 
часових планах (як правило, йдеться про опозицію теперішнє – минуле, 
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при цьому наратор завжди оповідає з позиції сучасності); 
ретроспективність; ідентичність автора, наратора та головного 
персонажа; домінування одного головного героя; комунікативне 
спрямування оповіді тощо. 

Досить часто в художньо-документальних автобіографіях, на рівні 
передмови або безпосередньо в основному тексті, між автором і читачем 
відбувається укладання автобіографічного договору (за термінологією 
Ф. Лежена, le pacte autobiographique), згідно з яким читачеві 
гарантується правдивість подальшої оповіді та ідентичність трьох 
текстових інстанцій – автора, наратора й головного персонажа. Як 
зазначає Ф. Лежен, „читач може піддати сумніву схожість, але аж ніяк не 
ідентичність” [6, с. 26] цих інстанцій. І найцікавішим для читача стає 
пошук відмінних рис. Автор, як правило, долучається до гри й 
намагається підкреслити ідентичність трьох згаданих інстанцій усіма 
можливими засобами. Це й індикатори на кшталт історія мого життя, 
автобіографія; й ідентичність автора, персонажа та наратора за 
соціальними параметрами (ім’я, стать, професія, соціальний статус і таке 
інше). Навіть у випадку використання псевдоніму чи не називанні  імені 
головного персонажа читач не піддає сумніву ідентичність трьох 
текстових інстанцій. 

Проте, однією з тенденцій сучасної світової автобіографіки, яка 
намітилася ще наприкінці 1960-х – початку 1970 років, стає руйнування 
крихкої межі між белетристикою та документалістикою, інакше кажучи 
літературами fiction і non fiction. Як відзначає російський дослідник 
В. Безрогов, лише ХХ століття дало багато нових, часом дивних, 
жанрових і видових форм, „які інколи точніше було би називати псевдо-, 
квазі- чи навіть антиавтобіографіями” [7, с. 147] (тут і надалі переклад 
наш. – Т. Ч.), оскільки „сучасне відношення до автобіографізму 
сформульовано таким чином: „Я можу написати все, що хочу, і назвати 
це автобіографією (або не автобіографією, а романом чи текстом), і це й 
буде автобіографією (а якщо і ні, то це не має значення)” [7, с. 147]. Як 
наслідок, пише дослідник, – виникають „автобіографії”, повністю 
вигадані своїми укладачами, а є справжні спомини, сховані під 
неавтобіографічною назвою. Є „автобіографії в автобіографії”, де автор 
робить предметом дослідження себе під час написання автобіографії.  
Є спогади, що являють собою ніби „розрізану” й перемішану з іншими 
текстами автобіографію” [7, с. 147].  

Таким чином, на стикові вигаданих белетристичних творів від 
першої особи та традиційних художніх чи документальних автобіографій 
постало проміжне метажанрове утворення – автофікційні твори, або 
вигадані художні автобіографії. 

Ще на початку 1970-х років французький науковець Ф. Лежен, під 
впливом ідей Ж. Женетта, вивів гіпотетичну модель нового виду 
автобіографії – вигадана автобіографічна історія фіктивного персонажа, 
яка видається за дійсну історію з життя автора. 1977 року, завдяки 
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французькому письменнику С. Дубровські, ця гіпотеза перетворилася  
на реальність і його твір „Син” („Fils”) став класичним зразком 
автофікційної літератури. З часом автофікційне письмо отримало 
значного поширення літературами світу, особливо в період постмодерну, 
проте сьогодні, так само як і антимемуари, відноситься до царини 
художньої, а не документальної, літератури, оскільки в ньому 
фікційність переважає над фактуальністю. В українській літературі  
перші зразки автофікційної літератури почали з’являтися наприкінці  
ХХ століття (зокрема, автофікційний твір Ю. Андруховича 
„Московіада”). 

Згідно із визначенням С. Дубровські, autofiction (з гр. autos – „я”; 
фр. fiction – „вигадка”) – це „вигадана оповідь, в якій події й факти 
дійсно реальні” [8]. Французький дослідник Жак Лекарм, у свою чергу, 
говорить про два значення терміну „автофікція”. У вузькому значенні 
терміну, „автофікція – це твір, в якому реальна оповідь про дійсні факти 
змальовується в белетристичній наративній техніці” [8]. У даному 
випадку, йде нерозрізнення художньої й фіктивної автобіографії. У більш 
широкому значенні, автофікція – це „суміш спогадів та уяви” [8].  

Синонімічними до французького терміну autofiction є англійські 
поняття faction (складне слово утворене від англ. fact „факт” і  fiction 
„вигадка”) та autobiographical novel  (тобто „автобіографічний роман”). 
Faction – це „усі тексти, написані на основі реальних фактів, які 
запозичують наративну техніку в белетристичної літератури” [8], у той 
час як  autobiographical novel – це термін на позначення „оповіді 
максимально близької до життя автора, проте побудованої за законами 
автобіографічного пакту” [8]. 

Російська дослідниця Ольга Мельничук у своїй класифікації 
текстів, оповідь в яких ведеться від першої особи, на позначення 
автофікційних творів використовує термін автобіографічний роман, 
позначаючи ним „будь-які тексти романного типу чи новели, в яких 
відсутній опис власного життя реальною особистістю й гарантія 
справжньості” [9, с. 80 – 81]. У даному визначенні дослідниця не 
враховує того, що, по-перше, автофікційний твір може бути не тільки 
прозовим, а й поетичним (як-от поетичні автофікції В. Рюгунундуна чи 
поетична „Автогеографія” І. Бондара-Терещенка), а по-друге, те, що 
поняття автобіографічного і автофікційного роману не є тотожними.  

І автобіографічний, і автофікційний романи є органічним 
синтезом правди і вимислу, вони використовують белетристичні техніки 
письма, проте різною є ступінь документальності й фікційності. 
Автобіографічний роман – це дійсна історія з життя автора, описана у 
вигляді фікційного, вигаданого твору. Автофікційний роман, навпаки, 
вигадану історію, що нібито мала місце в житті автора, видає за дійсну. 
Тим самим, автобіографічний роман входить до системи художньо-
документальної літератури, оскільки має реальну фактологічну основу, а 
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автофікційний роман є частиною суто художньої літератури, оскільки 
вигадка в ньому значно переважає над документальним началом. 

Вигадані автобіографії, або автофікції, відповідають більшості 
типологічних рис, властивих традиційним художнім автобіографіям, а 
саме: високохудожня оповідь від першої особи про історію власного 
життя, психологізація оповіді, ретроспективність та ін. Проте однією із 
провідних рис автофікційної літератури стає необов’язкова тотожність 
трьох текстових інстанцій – автора, наратора й головного персонажа.  
Як правило, наратор протиставляється авторові за низкою характеристик, 
нерідко має відмінне ім’я, однак у тексті можна простежити чимало 
спільних характеристик, за якими неважко ідентифікувати автора.  

В автофікційних творах між автором і читачем на рівні передмови 
чи в основному тексті відбувається укладання не автобіографічного, а 
романтичного договору (за термінологією Ф. Лежена, le pacte 
romanesque), характерного для белетристичної літератури, який 
підкреслює протиставленність автора, наратора та головного героя чи 
прямо вказує на вигаданість подальшої оповіді. 

Через розмитість чітких меж між традиційними та вигаданими 
автобіографіями, за словами Ольги Мельничук, все частіше „стає 
проблематичним розрізнення невигаданих і вигаданих автобіографій, 
оскільки, як відзначають критики, по-перше, не завжди витримуються 
умови автобіографічного договору; по-друге, будь-яка автобіографія 
тяжіє до вигадки, бо кожна людина, за своєю суттю, є для себе міфом, а 
тому будь-яка автобіографія тяжіє до ідеї, яку людина створює сама про 
себе” [9, с. 81]. Дослідниця доходить висновку, що „можливо, критерій 
розмежування ховається в авторських інтенціях” [9, с. 81], оскільки, на її 
думку, „у традиційній автобіографії автор ставить собі за мету 
реконструювання свого минулого таким, яким воно було, і повернення 
минулому “я” його істинності. У вигаданій автобіографії метою вже є не 
копіювання життя, а його можливе пояснення” [9, с. 81]. У цілому 
погоджуючись з цією тезою, варто додати, що, у більшості випадків, 
йдеться все ж таки про авторське моделювання власного життєпису, 
тобто в автофікційній автобіографії бажане видається за реальне. 

При цьому, для сучасних автобіографій все частіше стає 
характерним не лише розповідь про власне життя з реконструкцією 
власних думок і почуттів, а й спроба психологічного аналізу своєї 
особистості, пошуку себе в цьому світі та сенсу власного існування, що 
зближує сучасну автобіографіку із психоаналітичними студіями. Для 
вигаданих автобіографій все типовішим стає яскраве дидактичне 
спрямування творів, зорієнтоване на те, щоб читачі не повторювали 
помилок автора. І саме заради цього, за висловом Ф. Бегбеде, автори 
вдаються до „ментального стриптизу” [10]. 

Отже, сучасна документальна література, репрезентована 
художніми біографіями, автобіографіями, мемуарами, щоденниками та 
ін., активно розвивається й постійно оновлюється новими яскравими 
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зразками. Все частіше відбувається руйнування кордонів між 
документалістикою та белетристикою. І як наслідок – з’являються нові 
жанрові різновиди відомих раніше жанрів на кшталт автофікційних 
творів, або вигаданих художніх автобіографій, визначальними рисами 
яких є змалювання уявного власного життя реальною особистістю з 
нібито опорою на справжні факти в тісному взаємозв’язку з 
белетристичною технікою письма. Окрім цього, відбувається розмивання 
меж між автобіографіями, мемуарами й щоденниками, що потребує 
більш докладного наукового розгляду. Подальша розробка даної 
тематики видається нам перспективною, оскільки допоможе краще 
осягнути сутність сучасної документальної літератури. 
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Черкашина Т. Ю. Автобіографічне письмо: документальність 
versus фікційність 

Стаття присвячена розглядові особливостей художньо-
документальних та автофікційних автобіографій. Досліджуються спільні 
й відмінні риси цих двох напрямків сучасного автобіографічного письма. 
На думку автора статті, в художньо-документальних автобіографіях 
письменник відображає свій справжній життєпис, у той час як в 
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автофікційних творах йдеться скоріше про моделювання можливого 
авторського життя.  

Ключові слова: автобіографія, автофікція, автобіографічний 
роман, документальність, фікційність. 

 

Черкашина Т. Ю. Автобиографическое письмо: 
документальность versus фикциональность 

Статья посвящена рассмотрению особенностей художественно-
документальных и автофикциональных автобиографий. Исследуются 
общие и различные черты этих двух направлений современного 
автобиографического письма. По мнению автора статьи, в 
художественно-документальных автобиографиях писатель отображает 
свою действительную жизнедеятельность, в то время как в 
автофикциональных произведениях речь идёт скорее о моделировании 
возможной авторской жизни. 

Ключевые слова: автобиография, автофикция, 
автобиографический роман, документальность, фикциональность. 

 

Cherkashyna T. Y. The autobiographical writing: non fiction 
versus fiction  

The article is devoted to the study to the peculiarities of non fictional 
autobiographies and autofictions. The common and different traits of these 
schools of the modern autobiographical writing are analyzed too. The author 
of the article indicates that the non fictional autobiography represents the real 
history of the author’s life while the autofiction simulates desirable author’s 
existence.  

Key words: autobiography, autofiction, autobiographical novel, non 
fiction, fiction. 
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Фольклористика 
 
 
УДК 398.9(=161.1):398.9(=411.21) 

 
В. И. Дмитренко, В. В. Водянник 

 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ  

РУССКОЙ И АРАБСКОЙ НАРОДНОЙ МУДРОСТИ  
(НА МАТЕРИАЛЕ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК) 

 
Актуальность данной темы определяется повышенным интересом 

к компаративным аспектам в изучении русского фольклора.  
До недавнего времени считалось, что фольклор – сложная структура, в 
основе которой лежит синтез искусств, а сам предмет исследования 
требует к себе комплексного подхода, т. е. изучения разных аспектов 
многосоставного целого. Понимание фольклора как устнопоэтического 
творчества, в принципе аналогично творчеству литературному, получило 
официальное признание и стало господствующим в науке, учебной 
практике и общественно-культурном обиходе сравнительно недавно. 
Термин „фольклор” и его толкования давали хорошо знакомому 
материалу другое освещение в работах Б. Путилова, И. Земцовского, 
К. Чистова, М. Азадовского, А. Ван-Геннепа, Л. Леви-Брюля, С. Бейарда. 
Единство фольклористики и этнографии подтверждалось схожими 
суждениями и трудами А. Тейлора, Дж. Фрэзера, Р. Боаса, 
Б. Малиновского. 

В настоящее время мы можем говорить о двух уровнях 
комплексного изучения фольклорных единиц: об уровне полевой 
фиксации фольклорного явления и уровне его научного анализа. Так, 
первый уровень подразумевает разработку методов синхронного 
адекватного фиксирования факта народной культуры специалистами 
разных дисциплин, что должно способствовать системному описанию 
всесторонних характеристик объекта. Второй же предполагает 
многоаспектное исследование взаимодействующих элементов того 
самого целого, которое будет системно зафиксировано. Изучение 
русского фольклора в параллелях с арабским не зафиксировано в 
литературоведческом аспекте. 

Целью нашего исследования является изучение соотношения 
русских и арабских фольклорных явлений, в аспекте определения 
концептуального сходства и своеобразия фольклорных единиц каждого 
народа. 

Задачи исследования заключаются в следующем: показать,  
что содержание фольклорных единиц выражает мировоззрение и 
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психологию народных масс; проследить концептуальное сходство 
русских и арабских пословиц и поговорок.  

Народное искусство многолико, оно знает самые разнообразные 
формы, подчас слитые со словом, подчас обходящиеся без него, но с ним 
пересекающиеся функционально и семантически. Кажется вполне 
оправданным распространение термина „фольклор” на все области 
народного искусства; если же необходима дифференциация, она  
может быть внесена определениями „словесный”, „музыкальный”, 
„танцевальный”, „театральный”, „живописный” [2, c. 10]. 

Искусственно вычленяя собственно художественные 
составляющие, мы вольно или невольно обедняем эстетику народной 
жизни, упускаем из виду богатство и разнообразие ее „нерегулярных” 
проявлений. Разумеется, собственно этнографический подход к 
фольклору неполон, поскольку в стороне остаются тонкости 
художественного порядка, специальные проблемы, подлежащие 
филологическому анализу. Но и работа, направленная на 
специализированное изучение словесности этноса, не может быть 
отделена глухой стеной от этнографического понимания ее природы. 
Материал фольклористики составляют в первую очередь традиционные 
идеи, получившие выражение в определенных результатах. К числу 
фундаментальных относятся четыре группы идей. 

1. Понятия о происхождении, природе и регуляции Вселенной и 
всех ее творений. 

2. Понятия о мире сверхъестественного, или божественных сил, и 
отношениях человека с ним. 

3. Понятия о мудрости, естественной и сверхъестественной, ее 
источниках, достижениях и применениях. 

4. Понятия о героизме (или силе), красоте, ценностях и 
правильности в социальных явлениях и общественных связях, а также об 
их противниках или противоположных качествах, включая юмор, 
гротеск, зло и общественную неприемлемость [2, c. 15]. Эти идеи эти 
представляют научный интерес независимо от степени их древности или 
новизны, характера социальной ценности или принадлежности к разным 
цивилизациям. Суть фольклора в том, что он охватывает совокупность 
творческих идей через их проявления. Фольклористика вовлекает в 
сферу своего внимания любые виды и формы верований, обрядов, 
процедур, драматических или мимических действий, техники и искусств, 
если их законно можно рассматривать в качестве манифестаций 
названных выше идей.  

В совокупности различных сторон жизнедеятельности 
определяющую роль для фольклорного творчества играют элементы 
этнографической действительности, в первую очередь те ее 
составляющие, которые носят характер организованных систем – со 
своими кодами, своей семантикой, своими структурами и особенностями 
функционирования. Именно они не просто „отражаются” или 
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„описываются” в фольклоре, но активно воздействуют на складывание и 
развитые фольклорных систем и их собственных кодов, семантики, 
структур, сюжетного и образного фонда [2, c. 117 – 118]. 

Фольклор – явление неоднородное, и его состав, структура и 
функции исторически менялись. В процессе развития духовной культуры 
параллельно с фольклором возникали и развивались такие ее формы и 
виды, которые выполняли функции, изначально свойственные фольклору 
или влиявшие на состав и иерархическую структуру его функций  
[4, c. 31]. 

Самое главное – это найти ту этнографическую реальность, 
которая способна объяснить существование данного сюжета, через 
сопоставление с которой можно прийти к истокам его семантики и 
структуры, осветить самый факт его возникновения, а тем самым начать 
раскручивать сложный клубок, связанный с историей, кодами, 
сложностью семантических связей. Фольклорное творчество обладает 
исключительной способностью открывать в бытовом материале 
внутреннюю конфликтность и придавать ей структурный и глубинный 
семантический характер. Замечено, что многие бытовые явления 
приобретают специфический интерес для фольклора тогда, когда они 
оказываются в противоречии с движением жизни, с сознанием 
коллектива. Именно на почве отрицания отживших обычаев, норм, 
представлений рождаются иные темы и мотивы, особенно внутреннего 
напряжения и драматизма. Фольклор весь пронизан идеями 
поддержания/нарушения традиционных норм, законов, правил 
поведения, представлений о мире и жизни. Герои фольклора постоянно 
вовлекаются в коллизии, где они стоят перед выбором покорности или 
борьбы. 

Вариативность – одно из самых очевидных, ярко выраженных, 
постоянных качеств фольклора, с исключительной обязательностью 
обнаруживаемых на самых разных его уровнях – начиная от 
микроэлементов любого текста и кончая целостными национальными 
системами. Естественно, что категория вариативности связана с 
категорией устойчивости: варьировать может нечто обладающее 
устойчивыми характеристиками; варьировании е немыслимо без 
стабильности. По справедливому замечанию И. И. Земцовского, „всякая 
вариативность – это не только изменение, но и повтор, причем повтор в 
большей степени, чем изменение. Фактор повторяемости для варианта – 
важнейший фактор, в то время как точность повтора – 
второстепенный…” [1, c. 43]. 

Для того, чтобы понять характер народа, его взгляды на жизнь и 
приоритеты, необходимо прибегнуть к достоверным источникам, 
которыми являются пословицы. Пословицы называют великолепным 
инструментом, с помощью которого можно изучить арабский язык. Что 
же касается русских пословиц, то они – своеобразное зеркало души 
народа. От того, насколько человек осознает самобытность и богатство 
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родного языка, зависит разнообразие и оригинальность его речи. 
Говорят, если хочешь больше узнать о характере народа, его 
национальных отличиях, прочитай пословицы и послушай песни людей. 
В них прозвучит все, о чем хочешь узнать. Невозможно изучать язык 
народа и не знать его пословиц. Пословицы и поговорки – бесценный 
материал не только для филолога, но и для этнографа, историка, 
писателя, философа, а также для каждого, кто пытается почувствовать 
дух народа, язык которого он изучает. Пословицы и поговорки вобрали в 
себя мудрость, накопленную веками; опыт десятков поколений. Им 
свойственна афористическая сжатость и точность суждений о самых 
различных сторонах жизни человека.  

Источником пословиц и поговорок всегда была жизнь во всем ее 
бесконечном разнообразии. Они рождались в процессе осмысления 
народного опыта, с исключительной полнотой отражали мышления 
трудящегося человека и воина. Передаваясь из уст в уста, пословицы и 
поговорки шлифовались, совершенствовались, приобретая предельную 
точность, меткость и лаконичность. У каждого народа свои пословицы и 
поговорки, отражающие особенности его быта, исторической судьбы, 
национального самосознания. 

Пословицы и поговорки возникли намного раньше, чем люди 
научились писать. И это не удивительно, ведь говорить-то они умели.  
И надо сказать, достаточно хорошо это делали, насколько можно судить 
о поговорках и пословицах, которые дошли до нашего времени. 
Возможно, из-за древности происхождения некоторых пословиц 
возникли спорные вопросы об их первоисточниках. О народном 
происхождении большинства пословиц никто не спорит. 

Пословицы – это хранилище истории народного движения к 
цивилизации. В них отражается народный характер, его антипатии и 
симпатии, связи с другими народами. В пословицах ярко выражено 
отношение народа к происходящему. Бытует мнение, что история 
страны, её природа, которая словно в зеркале, отражается в человеческой 
душе, лучше всего выражается в пословицах и поговорках. Люди 
рождаются и исчезают, а слова, которые они создали, вошли в словарный 
запас, в сокровищницу языка, стали бессмертными. 

В пословицах собран опыт многих людей. Со времени, когда они 
были созданы, все должно было перемениться, стать другим, но, как ни 
странно, ни чувства, ни мир вокруг нас не претерпел особенных 
изменений и остается таким же на протяжении длительного времени. Мы 
читаем и пользуемся старинными пословицами, удивляемся тому, 
насколько они подходят к современной обстановке, современному миру 
и человеку. В них мы находим ответы на вопросы, которые ставим себе в 
настоящее время, а ответы к нам приходят из далекого прошлого. 

Мудрость народная гласит: „Пословица недаром молвится” и, как 
будто перекликается с выражением А. С. Пушкина, который видел 
роскошный смысл и удивительный толк в каждой нашей пословице или 
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поговорке. Каждую пословицу Пушкин называл сгустком радости и горя, 
гнева и печали, ненависти и любви, юмора и иронии. С их помощью 
стают понятными всевозможные явления, окружающие нас, мы 
проникаем в глубины истории народа. Вероятно поэтому, поговорки и 
пословицы в текстах, приобретают новые значения. Стает более 
выразительной речь, слова приобретают остроту. Сердца читателей и 
слушателей становятся более открытыми для восприятия. 

Арабская мудрость гласит, что разговор без пословиц напоминает 
пищу без соли. Не очень вкусно блюдо, в котором нет соли, так же 
скучна и пресна речь без поговорок и пословиц. Пословицы это 
произведение народной мудрости, поэтому невозможно без них 
представить арабскую речь. Сила слова почиталась арабами во все 
времена. 

Арабские пословицы остроумны и лаконичны. В них заложен 
глубокий смысл и содержание. Благодаря этому пословицы надолго 
хранились в памяти народа, и перешли в наше время. 

Попробуйте в нескольких словах рассказать о целом народе, о его 
мыслях, правовых и этических нормах, о художественном вкусе, не 
думаю, что такое возможно. Эта задача под силу только пословице, 
которая способна кратко и точно охарактеризовать целый народ. Ради 
жизни, по словам пословицы, можно пожертвовать богатством, но уж 
если придется жертвовать жизнью, то только ради чести. 

Если вы когда-либо интересовались, чем живет арабский народ, 
где находятся корни его культуры, то вам должно быть известно, что 
сила слова была в почете у арабов издавна. Арабские поэты-шаиры и 
сопровождавшие их декламаторы поэзий – равии были мудрыми 
ораторами. Им ничего не стоило остановить кровопролитие между 
семьями или родами одной фразой или словом. Запутанные споры 
становились четкими и ясными, когда разрешить спор брался мудрый 
знаток меткого, но порой острого слова. 

Оценивая состояние изучения пословиц, особенно в 
сравнительно-сопоставительном плане, следует отметить, что собственно 
лингвистических трудов о пословицах создано немного, в некоторых из 
них пословица определяется так, как это принято в фольклористике, без 
должного учета ее языковых особенностей. 

В пословицах раскрываются этические и моральные идеалы 
человека, общественные и семейные отношения, быт и черты характера. 
Тонкая наблюдательность народа и его ясный разум, выражена в 
пословицах о грамотности, поговорках о здоровье. Пословицы о человеке 
не всегда однозначны. Иногда в них много противоречий, создается 
ощущение спора человека с самим собой. 

Проведем аналогию между арабскими и русскими пословицами. 
И не птица, и не верблюд. – Ни рыба, ни мясо. 
Хорошее начало предвещает хороший конец. – Лиха беда начало. 
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У любого племени есть своя собака. Не будь ею в своем  
племени. – В семье не без урода. 

И породистый конь иногда спотыкается. – И на старуху бывает 
проруха. 

Ошибки – провиант торопливого. – Поспешишь – людей 
насмешишь. 

Дешевле мусора/фиников в Басре. – Гроша ломаного не стоит. 
Иногда молчание красноречивее слов. – Молчание – золото. 
Прости и будешь прощен. – Не суди и не судим будешь. 
Слушай, но не верь. – Доверяй, но проверяй. 
Не вредит облакам лаянье собак. – А Васька слушает да ест. 
Только железо оставляет зазубрины на железе. – Клин клином 

вышибают. 
Нет добра в любви, поддерживаемой ходатаем. – Насильно мил не 

будешь. 
Кто посеял колючки – не пожнет виноград. – Что посеешь, то и 

пожнешь. 
Скверная жена – словно железные кандалы. – Скверная жена – что 

мозоль на пятке. 
Сущность скакуна определяется по его зубам. – Птица красна 

пером, а человек – делом. По Сеньке и шапка. 
Не откладывай дело сегодняшнее на завтра. – Сделал дело – гуляй 

смело. 
Сквозь щель видна большая беда. – Пришла беда – отворяй 

ворота. 
Он выцарапывает письмена Ануша. – Он открывает 

Америку/изобретает велосипед. 
Когда подходит время – в глазах темнеет. – Перед смертью не 

надышишься. 
Презрен тот, у кого нет опоры. – Один в поле не воин. 
Если бьешь – бей больно, если предупреждаешь – заставь 

услышать себя. – Назвался груздем – полезай в кузов. 
Начало дерева – в семени. – Лиха беда начало. 
Мясника не пугает большое количество овец. – Дело мастера 

боится. 
Старого мула не испугает звон колокольчика. – Старый конь 

борозды не испортит. 
Жизненному опыту нет конца. – Век живи – век учись. 
Заем возвращается подобным. – Долг платежом красен. 
Дуют ветра не так, как хотелось бы кораблям. – Не все коту 

масленица. 
Будь соседом либо для короля, либо для моря. – Полюбить так 

королеву, проиграть так миллион. 
Более алчен, чем собака к падали. – На чужой коровай рот не 

разевай. 
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Туча дождевая, но вода ее – кипяток. – Мягко стелит, да жестко 
спать. 

Покорность женщине приведет к беде. – Послушай женщину и 
сделай наоборот. 

Есть трава, да нет верблюда. – Слышал звон, да не знает, где он. 
Самая длинная дубина у труса. – У страха глаза велики. 
Не все, что бело, – верблюжий жир, не все, что черно, – финик. – 

Не все то золото, что блестит. 
Нет у него ни овечки, ни верблюдицы. – Ни кола, ни двора. Беден, 

как церковная мышь. 
Подобие воды – что сама вода. – На безрыбье и рак – рыба. 
В помощь вору – шум базарный. – На ловца и зверь бежит. 
В плохом много хорошего. – Нет худа без добра. 
Если ты обманщик, то имей хотя бы хорошую память. – Ври, да не 

завирайся. 
По милости Божьей, а не по твоей – на все воля Божья. 
Дом, в нем рыбы и верблюды. – Я ему про Фому, а он мне про 

Ерему. 
Неученье – смерть живых. – Ученье – свет, а неученье – тьма. 
Жалкий динар состоит из множества дирхемов. – Копейка рубль 

бережет. 
Вода – всему голова. – Хлеб – всему голова. 
Вместе с народом и его языком рождается пословица, народ ею 

живет; в ней – его переживания, житейский опыт, его философия. 
Восточные народы называют пословицу „цветом языка”, „нанизанными 
жемчужинами”, греки и римляне – „господствующими мнениями”, 
итальянцы – „училищем народа”, испанцы – „врачевством души”,  
немцы – „уличной мудростью”. 

Пословицы, по утверждению В. Даля, свод народной премудрости 
и суемудрия – это стоны и вздохи, плач и рыдания, радость и веселье, 
горе и утешение в лицах; это цвет народного ума, самобытной стати; это 
житейская народная правда, своего рода судебник, никем не судимый. 

В силу своей оригинальной образности и ассоциативности тексты 
пословиц, присущих одной лингвокультурной общности, очень 
интересны для представителей другой лингвокультурной общности в 
силу совпадения основных жизненных концептов у большинства 
народов. В силу того, что всем народам близки проблемы 
нравственности и поиска человеком своего места в мире, происходит 
сравнение пословиц одной культуры с аналогичными текстами, 
существующими в родной культуре. Причем аналогия объясняется не 
полным смысловым и лексическим совпадением, а совпадением 
тематики и проблем, которые они затрагивают.  

Пословицы и поговорки, являясь частью культуры данного 
народа, всегда оставались и останутся актуальными, несмотря на 
развитие экономики и техники, на прогресс и т. д. В любое время 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 12 (247), Ч. ІІ, 2012                     

239 

пословицы и поговорки будут характерной чертой данного народа, 
объектом внимания и исследования. 
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Дмитренко В. І., Водянник В. В. Художні паралелі російської 

та арабської народної мудрості (на матеріалі приказок та прислів’їв) 
У статті розглянуто проблеми, що дотичні до матеріалу 

фольклористики в цілому, проаналізовано особливості етнографічного та 
літературознавчого підходів до вивчення фольклору як унікального 
прояву народної словесної творчості. Основну увагу автори акцентують 
на варіативності як постійній категорії фольклору. Робота присвячена 
феномену тематичних та проблематичних аналогій російського та 
арабського фольклору на матеріалі приказок та прислів’їв. 

Ключові слова: фольклор, приказки та прислів’я, концепція, 
варіативність, стійкість, категорія.  

 
Дмитренко В. И., Водянник В. В. Художественные параллели 

русской и арабской народной мудрости (на материале пословиц и 
поговорок) 

В данной статье рассмотрены проблемы, касающиеся  
материала фольклористики в целом, проанализированы особенности 
этнографического и собственно литературоведческого подходов к 
изучению фольклора как уникального проявления народного словесного 
творчества. Основное внимание авторы акцентируют на вариативности 
как постоянной категории фольклора. Работа посвящена феномену 
тематических и проблематических аналогий русского и арабского 
фольклора на материале пословиц и поговорок. 

Ключевые слова: фольклор, пословицы и поговорки, концепция, 
вариативность, устойчивость, категория. 

 
Dmytrenko V. I., Vodyannyk V. V. Parallels of Russian and Arabic 

folk popular wisdom (on the proverbs and sayings material) 
The article examines problems of folklore science in general, analyzes 

special features of ethnographic and literature appoaches in the folklore 
studying sphere as a unique display of folk verbal creations. The authros pay 
great attention to the variation as a permanent folklore category. The study is 
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devoted to the phenomenon of thematic and problematic analogies in Russian 
and Arabic folklore on the proverbs and sayings material. 

Key words: folklore, proverbs and sayings, conception, variation, 
determination, category. 
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О. В. Скиба 

 
МАЛІ ФОЛЬКЛОРНІ ЖАНРИ  

В СТРУКТУРІ ВЕСІЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ ОБРЯДОДІЙ 
ЛУГАНЩИНИ 

 
Весілля без фольклорних жанрів ніколи не відбувається. Воно 

завжди насичене різними зразками усної народної творчості. Так, 
зокрема у виданні Наталії Василівни Курганової „Усі крилаті вислови, 
прислів’я, приказки, загадки” представлені прислів’я та приказки 
весільної тематики як зразки народного мудрослів’я. Наприклад, автор 
подає такі малі фольклорні жанри, що характеризують обряд сватання, 
одруження: „Сватай ту, яку сам хочеш, а не ту, яка за тебе йде”; „Не 
шукай красоти, а шукай доброти”; „Вибирай жінку на цілий вік”;  
„З гарною одружитися − є на кого подивитися”; „Коли нема козака, то 
підеш і за пенька”; „Гірка редька, та їдять, гірко замужем, а біжать”; „Не 
спаруєш голубки та півня, бо голубка півневі нерівня”; „Добра дівка: як 
старости ідуть, тоді хату мете”; „Засватана дівка всім гарна”; „Сватає сто 
душ, а чоловік буде лиш один”; „Сватає сім, а дівка буде не всім”; „Перш  
ніж одружитись, треба роздивитись”; „Сів зажурився, що з немилою 
оженився”; „Кіт гуде − весілля буде”; „Заміж вийти − не дощову годину 
пересидіти”; „Заміж іти  треба знати, що нема ні вислуг, ні відставки”; 
„Одрізана скиба од хліба”; „Одрізану скибу до хліба не притулиш”  
[1, с. 165 – 167]. 

Весільній церемонії притаманні саме фольклорні жанри. 
Найчастіше вживані тости, привітання, побажання, пісні. Особливе місце 
серед них належить малим жанрам фольклору, а саме: прислів’ям, 
приказкам, загадкам.  

Мета статті – з’ясувати особливості побутування малих 
фольклорних жанрів (паремій) у структурі весільного комплексу 
обрядодій Луганщини. 
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Досліджуючи фольклор, особливості обрядових пам’яток 
Старобільщини, зазначимо, що цей пласт народної творчості (прислів’я 
та приказки)  не пішов у небуття, а й сьогодні є джерелом натхнення, 
надії, вчить усіх шанувати вічне − родинне тепло: „Свадьба йде − весь 
народ гуде”; „Через день − та й весілля, через хату − та й весілля”; „На 
весіллі всі свати”; „Коли любиш − так женися, а не любиш − відступися”; 
„Не дай Бог коня лінивого, а чоловіка ревнивого”; „Не заглядайся на 
чужу жінку, бо свою загубиш”.  

Історія весільних традицій віддзеркалюється і в інших 
фольклорних жанрах, наприклад, у казках через паремії, загадки. 
Звернення до золотої скарбниці усної народної творчості дає можливість 
простежити найпоширеніші мотиви: викрадення нареченої проти її волі, 
видання заміж у відплату за допомогу, отримання нареченої через 
виконання наказів та завдань весільного випробовування. Так, у казках 
юнак, який допоміг перемогти у війні ворогів, отримує винагороду − 
прекрасну дівчину в наречені, яка найчастіше була донькою царя. 

Уславлення любові й інших людських чеснот у казках 
відбувається шляхом вкраплення в них загадок. 

До обрядового фольклору належать загадки, що супроводжують 
весільний обряд викупу нареченої. Дружка, подруги нареченої, свестя 
(молодша сестра нареченої), як і в давнину, проводять усілякі 
випробовування, з якими наречений повинен з честю справитися. Загадки 
були домінантними серед випробовувань та стосувалися переважно 
сімейного життя та побуту: „Яке слово складається з семи однакових 
літер? (Сім’я )”; „Одного батька й однієї матері дитина, а нікому із них не 
син (Дочка)”. Окрім відповідей на загадки, наречений має виконати й 
інші завдання: вгадати поцілунок своєї нареченої на папері, назвати її 
розмір взуття й відшукати його серед іншого, пізнати наречену з 
закритими очима чи з-поміж інших дівчат однаково вбраних. У казках 
описано інші види завдань для нареченого: за ніч викорчувати дубовий 
ліс; зорати поле, засіяти його, виростити пшеницю, зібрати й змолотити її 
та до ранку спекти з неї хліб; за ніч виростити три сорти винограду й до 
ранку зробити з нього вино. Так, герой казки „Як хлопець-мисливець 
переміг розбійників і женився на царівні” вбиває дванадцять розбійників 
у кімнаті сплячої царівни, залишивши їй записку: „Се зробив той, хто 
склав загадку: „Один убив двох, а два вбили дванадцятьох. Відгадайте”. 
Щоб знайти героя, царівна обіцяла вийти заміж за того, хто цю загадку 
відгадає. 

Як бачимо, наречений повинен подолати непростий шлях до 
будинку нареченої, проявивши свої знання, уміння й навички спритності, 
кмітливості, здатність впокорювати природні стихії − не згоріти, не 
змерзнути, не втонути тощо. Крім правильних відповідей на загадки, що 
пов’язані з конкретною особою, з портретною характеристикою своєї 
другої половинки, він повинен продемонструвати свою готовність до 
шлюбу й проявити надприродні здібності, щоб досягти бажаного − з’їсти 
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три порції капусти, випити три келихи вина. Завдання спрямовані не 
лише на застосування фізичної сили, а й на прояв мудрості, розуму, 
здатності знаходити вихід з різних ситуацій. Залогом успішного викупу 
нареченої є безперечне відгадування загадок та виконання різноманітних 
завдань.  

Як бачимо, відгадування загадок, виконання завдань − це один із 
шляхів до шлюбу, що належним чином спрямовує дію весільного 
процесу. Подібними завданнями супроводжують і нині обряд весілля на 
Луганщині. Чітко простежується вкраплення текстів малих фольклорних 
жанрів в обряди викупу та сватання, що розкривають своєрідність 
весільного дійства, різне ставлення його учасників до людських 
цінностей (поцінування не лише матеріальних, а й духовних, моральних 
якостей). 

Знання паремій, зокрема, прислів’їв, приказок, загадок, створює 
усі передумови для успішного поєднання у шлюбі двох сердець. Ми 
приєднуємося до думки багатьох дослідників цього жанру про те, що 
загадки (завдання) запозичені чарівними казками із стародавніх обрядів. 
Зафіксовані вони і у весільних обрядодіях Луганщини.  

Подальшого вивчення потребує питання побутування означених 
малих фольклорних жанрів у інших регіонах Слобожанщини. 
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Скиба О. В. Малі фольклорні жанри в структурі весільного 
комплексу обрядодій Луганщини 

У статті здійснено дослідження особливостей побутування малих 
фольклорних жанрів у процесі весільних обрядодій на Луганщині. Аналіз 
слобожанських весільних традицій засвідчує, що цей пласт народної 
творчості (прислів’я та приказки, загадки) не пішов у небуття, продовжує 
функціонувати, проявляючись, зокрема, у структурі весільного 
обрядового комплексу. Особлива увага звертається на характер 
відтворення загадок у весільній церемонії. 

Ключові слова: весілля, жанр, фольклор, традиція, прислів’я, 
приказка, загадка. 
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Скиба О. В. Малые фольклорные жанры в структуре 
свадебного комплекса обрядовых действий Луганщины 

В статье осуществлено исследование особенностей бытования 
малых фольклорных жанров в процессе свадебных обрядовых  
действий на Луганщине. Анализ слобожанских свадебных традиций 
свидетельствует о том, что этот пласт народного творчества (пословицы 
и поговорки, загадки) не канул в небытие, а продолжает 
функционировать, проявляясь, в частности, в структуре свадебного 
обрядового комплекса. Особенное внимание обращается на характер 
использования загадок в свадебной церемонии. 

Ключевые слова: свадьба, жанр, фольклор, традиция, пословица, 
поговорка, загадка. 

 

Skyba O. V. Small folk-lore genres in the structure of wedding 
complex of ceremonial actions of Luhansk region 

In the article research of features of the small folk-lore genres is carried 
out in the process of weddings ceremonial actions of Luhansk region. The 
analysis of weddings traditions of Slobozhanshchyna testifies that this layer of 
folk creation (proverbs and saying, riddles) not dripped in nonexistence, but 
continues to function, showing up, in particular, in the structure of wedding 
ceremonial complex. The special attention applies on the pattern of the use of 
riddles in a wedding ceremony. 

Key words: wedding, genre, folk-lore, tradition, proverb, saying, riddle. 
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Рецензії 
 
 
УДК 392.5 (477.54/.62) 

 
К. Л. Сізова 

 
ВЕСІЛЬНА ОБРЯДОВІСТЬ СХІДНОЇ СЛОБОЖАНЩИНИ  

В СУЧАСНІЙ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ 
 
(Рецензія на монографію: Скиба О. В. Весільна обрядовість 

східної Слобожанщини: сучасна інтерпретація. – Луганськ :  
ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2011. – 130 с.) 

 
Духовне життя українців тісно пов’язане з вивченням 

уснопоетичної скарбниці. Знання весільних звичаїв, традицій,  
фольклору – важливі сучасні компоненти змісту освіти.  

Монографія Скиби О. В. „Весільна обрядовість Східної 
Слобожанщини: сучасна інтерпретація” – регіональне вивчення  
весільної обрядовості луганського краю, яке ставить на меті актуалізацію 
досліджень фольклору Луганщини, виявлення внутрішньої 
закономірності побутування весільного обряду як ритуально-магічного, 
музично-театралізованого, звичаєво-правового комплексу. 

Наукова новизна монографічного дослідження полягає у тому, що 
вперше здійснено комплексний культурологічний аналіз семантики 
української весільної обрядовості Східної Слобожанщини на рівнях 
етнології та фольклористики: 

– всебічно розглянуте українське весілля як етнокультурний 
феномен регіону; 

– доповнено новими фольклорними матеріалами і розкрито 
процес виникнення, формування та трансформації шлюбної традиції в 
аспекті культуро творення українського народу; 

– досліджено весільний обряд як систему самозбереження 
культурних традицій; 

– визначено структуру і функціональне навантаження 
весільної обрядовості різних осередків Луганщини у загальному 
контексті весільної обрядовості; 

– з’ясовано роль інтонаційно-стильового модусу мислення у 
весільній пісенності; 

– розкрито семантику української традиційної весільної 
обрядовості на основі визначення реальних процесів її виникнення та 
розвитку. 

Монографія має практичне значення. Результати наукового 
дослідження можуть використовуватися для подальшого дослідження 
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традиційної обрядової культури, для підготовки лекцій і семінарів, 
навчальних курсів з українського народознавства, української культури і  
етнографії, етнопедагогіки та етнопсихології, історії і теорії культури, 
світової художньої культури та української народної музичної творчості, 
літературознавства: він може використовуватися як дидактичний 
матеріал на навчальних заняттях, для постановки народних свят та 
обрядів, розшифрування та аналізу фольклору тощо. 

Авторка зробила вагомий внесок у створення концепції семантики 
українського весілля як феномену народної культури і мистецтва на 
матеріалах обрядової традиції Східної Слобожанщини. 

Так, в історико-етнографічній монографії „Весільна обрядовість 
Східної Слобожанщини: сучасна інтерпретація” Скиби Ольги 
Володимирівни відведено значне місце характеристиці весільної 
обрядовості і становленню радянської сімейно звичаєвості  
кін. XIX – поч. XX ст. 

Отже, у виданні порушено важливі питання походження 
української весільної обрядовості, розглянуто історичні форми шлюбів, 
простежено тенденції розвитку нового весільного свята. 

Без сумніву, монографія розширює знання про весільний обряд на 
Східній Слобожанщині. Розглядаючи регіональну варіативність 
традиційного весільного ритуалу, О. В. Скиба наголосила й на 
можливому субрегіональному членуванні виділених нею регіонів та 
потребі їх подальшого вивчення. 

 
Стаття надійшла до редакції : 08.01.2012 р. 

Прийнято до друку : 27.04.2012 р. 
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