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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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