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Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України
Вступ. Про творчість Валер’яна Підмогильного в новітні часи з’явилося
чимало ґрунтовних досліджень, починаючи від аналітичної статті «Людина і люди
(‟Містоˮ Валеріяна Підмогильного)» Ю. Шереха (Шерех, 1964) і закінчуючи
монографіями В. Мельника (Мельник, 1994), М. Тарнавського (Тарнавський, 2004),
достатньо приділено йому уваги й у дисертаціях, історіях літератури та ін. Однак його
прозові тексти не прочитано як власне київські, пов’язані з життям автора в історичній
столиці України. У такому ракурсі вони потребують новіших прочитань, його
біографія київського періоду – уточнень і доповнень із залученням архівних джерел,
раритетних видань, незавершені твори – уведення їх у контекст творчості прозаїка як
частини літературного процесу 1920–1930-х років. Метою цієї статті й буде
врахування й використання комплексу історичних, літературознавчих, біографічних,
психологічних складових, що утворюють виразний змістовий концепт,
об’єднувальний для його творів, який можна назвати авторським київським текстом
чи київським романом Валер’яна Підмогильного.
До створення київського тексту здавна були причетними чимало різних
письменників, так чи так пов’язаних із цим стародавнім, «вічним містом». І в кожного з них були свої «стосунки» з ним, що знайшло відображення й у відповідних творах.
Серед них варто згадати, зокрема, О. Мандельштама, чия особиста й творча доля у
1920-х роках також тісно пов’язана з тодішнім Києвом. М. Петровський означив це як
його «київський роман» (Петровський, 1990), на що, очевидно, наштовхнула його і
стаття «Кінець роману» (1922) О. Мандельштама (Мандельштам, 2020). Вона важлива
не так аналізом кризисної ситуації з тодішньою прозою, як авторським розумінням
жанрового поняття роману, що охоплює «людську біографію» («систему біографій»)
як долю, «форму особистісного існування», пов’язану зі «світом соціальних явищ»,
саморозвитком і «самопізнанням». Отже, особливе значення для роману 1920-х має
особистісне начало, бо в його основі – «система явищ, безпосередньо пов’язаних із
особистістю», він «немислимий без зацікавлення до окремої людської долі»
(Мандельштам, 2020: 103–105). Від цих особливостей романного жанру можна
відштовхнутися й у позажанровому розумінні роману як тексту.
Київ у творчому житті В. Підмогильного виконував доленосну роль і в особистому житті посідав знакове місце. З ним тісно пов’язані саморозвиток і становлення його як модерніста. Із активним залученням топосу Києва написані й тут були
вперше надруковані його романи, «Повість без назви…» (хоч і посмертно). Крім того,
до цього стародавнього міста, потенційної столиці України в нього було особливе
ставлення, бо тут «жила» й впливала на людей сама історія. Це місто стало мовчазним
свідком його найрізноманітніших емоцій, переживань, сподівань і мрій, учасником
народження найцікавіших задумів, спільником у сприйнятті як злетів, осяянь, так і
невдач, розчарувань, несправедливої критики. Тут сходилися всі дороги творчого
життя В. Підмогильного. Тут він мав найщиріших друзів із кола тодішніх літераторів,
народився його син. Звідси повернув його шлях на Голгофу. На Байковому кладовищі
в Києві його умовна могила, поряд із сином і дружиною.
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Методи та методики дослідження. Стаття має джерелознавче й інтерпретаційне спрямування. Під час її написання використано біографічний, культуро-логічний,
історико-літературний,
порівняльно-історичний
методи
дослідження.
Контекстуальний розгляд пов’язано з історією України 1920–1930-х років, тодішнім
літературним процесом. Критико-аналітичний підхід сприяє увиразненню концепту
київського роману письменника.
Результати та дискусії. Його київський роман почався із романтичного
прагнення змінити своє життя, отримати нові можливості для здійснення амбітної мрії
стати українським письменником. Двадцятилітній автор однієї книжки прибув до
Києва восени 1921-го. Тоді це місто вже було радянським, без столичного статусу,
зруйноване, але ще зі збереженими історичними пам’ятками. Тут панувала «жахлива
картина вмирання» й розрухи. Більшість творчої інтелігенції переселилася до Харкова,
де вирувало мистецьке життя. І все ж В. Підмогильний приїхав саме сюди.
Недовго працює бібліографом у Державній книжковій палаті й перебирається
до Ворзеля, за 37 км від Києва. Там вчителює в місцевій трудовій школі. Згодом
згадуватиме ворзельських учнів, екскурсію з ними до Києво-Печерської лаври (МорозСтрілець, 1989: 50–51). Спершу оселився неподалік станції на «дачі Власової» (в
«будинку Портнових» по вул. Великого Жовтня, 56). Господарі товаришували з
родиною місцевого священика І. Червінського, з його донькою актрисою Катериною
він одружився 1922 р. Оселилися окремо, на вул. Великого Жовтня, 33.
У листі від 2 грудня 1921 р. просить В. Поліщука приїхати до Ворзеля:
«Взагалі, дай мені картину сучасного літературного життя. Хоч я й близько Києва, але
од літературного життя одірваний страшенно» [Лист: 1]. Очевидно, його повністю
поглинає робота, не спонукаючи до творчості. За два роки у Ворзелі пише всього
кілька творів: «Іван Босий» (березень, 1922), «Проблема хліба» (червень, 1922), «Син»
(серпень, 1923) і, можливо, «Військовий літун» (вересень, 1923).
Серед них варте уваги оповідання «Іван Босий». За життя автора його
друкували лише за кордоном. Уперше з’явилося в емігрантській «Новій Україні» (1923,
№ 6), ним це число почесно й відкривалося. Ще кілька разів у різних часописах.
Ю. Лавріненко помістив його в антології «Розстріляне відродження» і про автора
написав: «У страшно вузьких рамках […] живе, проте, на весь трагічний розмах доби
інтенсивна, зряча, замкнена в собі душа, відповідальна за свій час людина, що мала
силу протистояти тискові окупаційного режиму і скинути з плеч тягар
провінціялізму…» (Лавріненко, 1959: 445). Зауважмо, сказане стосується саме «Івана
Босого». У ньому в завуальованій формі, через образ легендарного юродивого
молодий письменник висловив протест проти радянської влади, спробував розбудити
свідомість і визвольний дух українців. Тема національного спротиву залишалася
актуальною – у другій половині 1921-го його майже придушили.
Та минуле Києва наштовхує й на історичну прототипність Івана Босого, як
і закоріненість образу в українську давнину, яка цікавила автора. Дружина Г. Косинки
згадує: «Своє захоплення історією він пояснював саме знайомством із Дмитром
Івановичем Яворницьким, перед яким схилявся. Він любив з ним розмовляти, звик
бувати у музеї і навіть допомагати» (Мороз-Стрілець, 1989: 112–113). Ця юнача
залюбленість у Києві поглибилася, конкретизувалася, бо тут вона залишила багато
слідів.
Певно ж, поза його увагою не пройшла поширена в ХІХ ст. історія життя
легендарного Івана Босого (в миру Расторгуєва; 1799–1849), який роками босоніж
мандрував Україною, відвідував монастирі й скити, милостиню роздавав бідним,
зцілював від хвороб, передбачав долю. Історія його діянь безпосередньо пов’язана
з Андріївською церквою в Києві1. Тут у 1848 р. у її цокольному приміщенні Іван Босий
улаштував богадільню, де всіх нужденних годували, одягали, лікували. Щодня сюди
приходило багато людей: його шанували, йому вірили. Похорон його був велелюдним,
1

Її згадано в романах «Місто», «Невеличка драма».
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на Щекавицькому кладовищі. Довгий час земля з цієї могили вважалася лікувальною
(Шленский, 2015: 26). Звісно, цього Івана Босого лише гіпотетично можна вважати
прототипом образу з твору. Українськими шляхами споконвіку мандрували подібні
«юродиві», тому його образ міфологізований, типовий для української історії. Він
містить також риси й «козаків-характерників» або «запорізьких чаклунів», наділених
незвичайними здібностями (Каляндрук, 2006), «котрих ні вогонь, ні вода, ні шабля, ні
звичайна куля, крім срібної, не брали. Такі ‟характерникиˮ могли відмикати без ключів
замки…» (Яворницький, 1990: 236), – характеризує їх Д. Яворницький.
Згадуючи життя Підмогильного у Ворзелі, Т. Мороз-Стрілець пише, що тоді
«Валер’ян з захопленням переглядав архівні матеріали, читав старі журнали та газети
і говорив, що це йому допомагає, зокрема, відчувати велич часу, в який ми живемо»
(Мороз-Стрілець, 1989: 112). В оповіданні Іван Босий оживає в новому, радянському
часі, називає себе посланцем неба для зняття полуди з очей людей, якому Господом
загострено позір, тому він вгледів усі неправди, всю ненависть, злобу й лютість
(Підмогильний, 1991: 131), беззаконня, які чинять діти Антихриста, обіцяючи рай на
землі (Підмогильний, 1991: 132). Він закликає людей освятити мечі, звільнити землю
від нечисті, стати на захист Божих заповідей. Автор щедро наділяє його рисами
чаклунів-характерників: Іван Босий рухом своєї патериці <…> спиняє підводи; часом
одного дня його зустрівано в різних місцях, часто на десятки верстов оддалік; тіло
його непроникнене для куль; комуністи висилали були на нього військо, але рушниці
погнулися й червоноармійці попадали ниць (Підмогильний, 1991: 133); під дотиком
його руки впав залізний замок і широко розчинилися церковні двері (Підмогильний,
1991: 134).
І йому як пророку вірять: У повіті стало неспокійно. З’явились невідомі
отамани, й молодь, здобувши приховану зброю, купчилась у ватаги та ховалась по
ярах (Підмогильний, 1991: 136) – наростає повстанський рух. Влада ж називала його
учасників «бандитами», як і було в 1920-х роках. Розв’язкою є поєдинок начміліції
з Іваном Босим: перша куля від комуніста проповідника «не взяла». Автор закінчує
твір таки його вбивством – у суспільстві перемагало зло, і це розумів молодий прозаїк.
У лютому 1923-го В. Підмогильний ще у Ворзелі, але його вже зараховано до
київських письменників-«індивідуалістів», разом із С. Васильченком, П. Тичиною,
В. Черняхівською, В. Атаманюком, А. Казкою (Меженко, 1923: 264). Директор
Книжкової палати Ю. Меженко про тодішній літературно-мистецький Київ писав: він
«справляє вражіння повної порожнечи і тільки при уважному вглядуванні у внутрішнє,
що не набуває організованих форм кипіння, та окремі змагання можна помітити живі
сили, творчу роботу та деякі спроби організації. Чому все це не виходить на поверхню?
Чому не реалізується та потенціяльна сила, що її доволі має Київ?» (Меженко, 1923:
263). Певно, Підмогильний і відчував у собі ту «потенційну силу», яка розкриється в
середовищі культурної столиці України.
Досить показово, що саме твором «Іван Босий», ще невідомим в УСРР, він
повертався до «первопристольного» Києва, історично закодованого, притягального
й тому енергетично потужного. 25 вересня 1923 р. в приміщенні ВУАН
В. Підмогильний разом із Т. Осьмачкою, М. Рильським, М. Зеровим та А. Казкою бере
участь у літвечірці, улаштованій місцевкомом, зачитує саме «Івана Босого» – цим
першим публічним виступом заявляє про себе в Києві.
Відтоді його київськими адресами стали: Паньківська, 25/4 (там 5 березня
1924 р. написав автобіографію); будинок «на розі Сінного базару й вулиці Великої
Житомирської», з «Кінематографом» на першому поверсі (Нащадок, 2001: 32–33);
Короленка, 49 (за Т. Мороз-Стрілець) 2 ; Ірининська (Ярининська) 3-а/9 (там писав
листи до Є. Плужника). Це все зона історичного середмістя, колишнє Старе місто,
недалеко від Є. Плужника, Г. Косинки, Золотих воріт, де друзі часто зустрічалися.
За адресами Короленка, 49 і Короленка, 36 (Володимирська), де був готель «Червоний Київ»,
у різний час працювала редакція журн. «Життя й революція».
2
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У Києві він недовго вчителює в 3-ій залізничній школі, паралельно «слухає
лекції в КІНГі» 3 (Самі про себе, 2015: 313). У 1924–1926 рр. працює разом із
Г. Косинкою в київській філії «Книгоспілки». Стає членом «Аспису», що 1924-го
розпався, із нього відійшли неокласики й члени новоутвореної «Ланки». Показово, що
в Києві у 1908 р. відкрилася художня виставка за назвою «Ланка» («Звено»), яка
й започаткувала майбутнє авангардне мистецтво в Україні. Літературне угруповання
мало виконувати роль з’єднання мистецтва минулого із сучасним. Саме Валер’ян
Підмогильний був його «організатором і душею», «дав цій групі її ім’я, що
об’єднувало нас, таких різних своїм творчим обличчям, у одне здружене товариство»
(Нащадок, 2001: 54), – згадує Б. Антоненко-Давидович. Він цілком заслужено користувався авторитетом – був «найбільш інтелектуально заглибленим, душевно тонким
або, попросту кажучи, найбільш інтелігентним» (Нащадок, 2001: 31), своєрідним
«університетом на дому» (Мороз-Стрілець, 1989: 111). Добре знав історію, мистецтво,
літературу, вільно володіючи французькою, перекладав зарубіжну класику. У Харкові
його оповідання друкував столичний «Червоний шлях», але книги прози «Військовий
літун», «Проблема хліба», «Син», «Третя революція» з’явилися саме в Києві.
Тут він ближче познайомився з А. Кримським, М. Заньковецькою, М. Зеровим, із яким досить плідно співпрацював. Особливо довірливі стосунки склалися
з Г. Косинкою, Б. Антоненком-Давидовичем, Б. Тенетою, які були однодумцями,
зверталися на «ви», не ображалися на критику. «Втрачати друзів для мене було б надто
важко – адже маю їх так обмаль!» (Листи: 538) – зізнавався Є. Плужнику, із яким його
«єднала міцна духовна дружба» (Нащадок, 2001: 54).
Багато років його таємно кохала Марія Галич. Щирі взаємини єднали із Таїсією
Коваленко, сестрою дружини Є. Плужника, що почалися під час роботи над словником
«Фразеології ділової мови» (1926, 1927), який укладали В. Підмогильний і Є. Плужник.
Як співробітниця Інституту української наукової мови ВУАН Таїсія Автомонівна
виконувала всю технічну роботу. На вечорі пам’яті в СПУ 21 квітня 1989 р вона
згадувала, що Валер’ян Підмогильний найбільше у світі любив українську мову,
любив Київ, знав його, любив блукати містом. Розповідала, як (певно, під час таких
блукань) сказала йому про неточність у «Невеличкій драмі» (ішлося про дерев’яні
сходи біля Андріївської церкви, насправді залізні), і як він переживав. Ця жінка
зберегла насвітлішу пам’ять про нього, невеликий архів, допомагала його самотній
дружині аж до її смерті в 1962 р. Він довго писав їй листи, вилучені під час обшуків і
знищені. Вона двічі була арештована, відбувала десятирічне ув’язнення. Це важлива
частина київського роману Валер’яна Підмогильного.
Під час підготовки фразеологічного словника його обирають до правління
київського видавництва «Маса». 7 листопада 1926 р. «Ланку» реорганізували в МАРС,
залучивши й інших київських письменників (Я. Качуру, Г. Брасюка, Д. Фальківського,
В. Ярошенка). МАРС ліквідовано 1928 р. – угруповання існувало майже паралельно з
харківською організацією ВАПЛІТЕ (1925–1928). І у своїй діяльності київські
письменники керувалися подібними принципами: вільним творчим вибором,
прагненням високої якості художнього письма, виведенням літератури з-під впливу
партійної ідеології, із лещат провінційності й масовізму. На публічному диспуті
«Шляхи розвитку сучасної літератури» 24 травня 1925 р. в Києві, організованому
культкомісією місцевкому ВУАН, В. Підмогильний наголосив: «Підвищити рівень
художніх вимог у нашій літературі – це є перший крок на шляху її розвитку» (Шляхи,
1925: 37–38). Ця його позиція не змінювалася, він був не лише «найвизначнішим
авторитетом» серед київських попутників, а й відповідальним і вимогливим
редактором часопису «Життя й революція», від 1928-го до осені 1929-го разом із
І. Лакизою, М. Терещенком входив до його редколегії.
Із запрошення до співпраці в цьому часописі й почалося в 1926 р. ближче
знайомство Ю. Смолича з В. Підмогильним, «у парі» з ним відбулося його «справжнє
3
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знайомство з Києвом». Смолич згадує спільні «культурно-національні рейди» (іноді
ще з Б. Тенетою чи Є. Плужником) по «особливо значущим в історії Києва місцям
з нескінченними розповідями та розмовами про історичне минуле та національні
традиції» (Нащадок, 2001: 37). Ось що він називає: «Софія з її фресками та старий Київ
від брами Заборовського до Золотих воріт; Лавра з Ближніми й Далекими печерами та
церкви Андріївська, Кирилівська, Володимирський собор і каплиця Мазепи на
Микільській – з увагою до іконопису й архітектури; музеї – Терещенків, Ханенків та
українського мистецтва на Олександрівській […]; Поділ з Гончарівкою, Кожум’яками
та Куренівка аж до ‟Кинь Грустьˮ; посічений кулями Арсенал та Саперні казарми й
Косий капонір; Лиса гора й Саперне поле; і, звичайно, всі наддніпрянські кручі від
Володимирської гірки до Аскольдової могили й Аносівського парку над Проваллям»
(Нащадок, 2001: 37). Певно ж, цей перелік мав бути значно більшим, бо в 1926–1927 рр.
чимало інших історичних памяток, київських церков, соборів ще не знищили
більшовики. Ця історична конкретика була постійно присутня в київському житті
Підмогильного, а знання реальної історії, відтак схильність до історичності мислення
веде до правдивого зображення й сучасності.
Ю. Смолич згадує і про відвідини Аскольдової могили, де поховані «київські
крутяни», які загинули в 1918-му, переповідає розмову з Валер’яном, який тоді сказав:
«…коли б на той час я вчився у Києві, а не Катеринославі, то, мабуть, що й мені лежати
в цих могилах», та головне, що я, як і багато однолітків «почали розбиратися в
тодішній плутаній ситуації та шукати справжніх шляхів нашого національного
відродження» – «з народом, а не… не геть від нього» (Нащадок, 2001: 37–38).
Можливо, тоді в нього й виник задум написати оповідання «Аскольдова
могила» (Підмогильний: 1). В архіві є лише початок, біля якого розлогий епіграф із
«Повісті минулих літ», де йдеться про вбивство князем Олегом Аскольда й Діра та
захоплення ним київського трону. У зачині твору детально описано, як хлопець у час
полуденного спокою пробирається біля колишньої Мазепиної церкви до Ланцюгового
мосту, у затишну місцину на таємну зустріч із Прокопом, своїм давнім приятелем –
тому хотілося з ним побачитись після всього конче. Він тривожиться, розуміє, що
товариш після всього <…> потребує якнайбільше дружньої підтримки. Тому, не
озираючись уже, швидко підійшов, звернувши ліворуч з дороги, до дерев’яної брами
(Підмогильний: 1). На цьому текст обривається. Певно, про тих юних «крутян»,
одному з яких вдалося вижити, автор, осмислюючи трагізм події, остерігався писати
правду, а психологічного підґрунтя вже було б замало. Згадаймо його раннє
оповідання «Гайдамака», створене на Собачому хуторі через півроку після подій під
Крутами. Там юний гімназист Олесь потрапляє в гайдамацький (тобто петлюрівський)
загін через особисті причини, тому не задумується, за які ідеї воює. Як і в інших
тодішніх творах, там було знайдено «фройдівське» пояснення поведінки й вибору
головного героя.
Повість «Дніпро», розділ із якої «На степах» з’явився 1924 р. у київській
«Новій громаді» (Підмогильний, 1924: 11–12), також не завершена. У ньому постає
картина 1919 року: про успішні справи комуни в осінньому степу, зорганізованій на
місці зруйнованої садиби поміщика, роздумує її керівник, товариш Василь, недавній
городянин. Хоча про «закінчення великої повісті ‟Дніпроˮ» писали «Червоний шлях»
(1924. № 8–9. С. 322), «Плужанин» (1926. № 1. С. 23), вона так і не з’явилася. Певно,
автор як «письменник високого інтелекту, з нахилом до філософського замислення
й аналізу» (Нащадок, 2001: 54) прагнув правдивості зображення, що засвідчили
й окремі художні деталі, але згодом розібрався в політиці комунізації тодішнього села
як невдалому експерименті більшовиків. Писати про це було ризиковано, крім того,
органічною для нього дедалі більше ставала урбаністична проблематика.
У 1921 р. з’являється друком його повість «Остап Шаптала» – чи не перший
український пореволюційний твір цього жанру. Написана в річищі попередніх
психоаналітичних оповідань, вона розвивала й закріплювала в ідіостилі автора
класичний, хоч і «допоміжний прийом» романістики – «мистецтво психологічного
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мотивування» (Мандельштам, 2020: 102), який знадобиться йому й надалі. Тому ця
повість стала своєрідним підготовчим етапом для майбутніх романів.
Наприкінці 1920-х українська література, нарешті, «вибухне» чималим ґроном
великої прози. Але чи всі ці твори можна назвати романами? – питання до майбутніх
дослідників. Пореволюційний авангардний час позначено розмаїттям стильових
експериментів, часом протилежних. Тому спираючись на художню практику всіх
1920-х років, зокрема й на «Місто» В. Підмогильного, опонуючи О. Мандельштаму,
можна говорити про трансформацію чи трансгресію євро-пейського роману в
українській літературі, тобто про відродження цього жанру в новій якості.
Крім того, цей твір, а також «Невеличка драма» й незакінчена «Повість без
назви…» – тексти одного ряду. В авторській свідомості Київ – «первопристольне»,
«вічне місто», тобто «концентричне», за Ю. Лотманом (Лотман, 1992). У художньому
переломленні – це й реальне сучасне місто, де живе пам’ять про його минуле, яке
виявляє свою модерну «ексцентричність» і наближене до звичайної людини 1920-х. У
романі «Місто» відбувається ніби своєрідний «спектакль», «дійство» з реальними
виконавцями, у якому головна роль належить якщо й не alter ego автора, то значною
мірою персоніфікованому автобіографічними рисами учаснику, а також перевтіленим
знайомим, друзям. Авторська увага зосереджена саме на людині, її соціальних,
фізіологічних, психологічних, гендерних рисах, у стані її екзистенційних метаморфоз
і вибору. Київ стає екзистенційною локацією, де ця українська людина отримує
можливість розвитку й самореалізації. Водночас добре виписаний топос Києва 1920-х
років, насамперед завдяки широкій і точній топографії міста, виступає повноцінним
учасником у цьому дійстві. Усі місця проживання, роботи, навчання, зустрічей,
знайомств, публічних зібрань героїв позначені конкретними назвами вулиць, площ,
установ, закладів, парків, пагорбів, історичних місць, пам’ятників, які мають історичне
минуле, що оживає в сприйнятті / пам’яті підготовленого читача. Так відбувається
часткове повернення до міфологізованого топосу Києва, йому ностальгійно
повертається первісна роль історичної столиці, «вічного міста».
Читач спершу бачить і оцінює цей урбанізаційний простір через сприймання
сільського неофіта Степана Радченка, який лише поступово зростається з містом,
розчиняється в ньому, починає жити за його правилами й шаблонами, у такий спосіб
«завойовуючи» тут простір для себе. Відтак місця дії стають мінілокаціями, де
розгортаються звичайні земні події, характерні для 1920-х років, утворюючи саме
київський культурний ландшафт тодішнього життя, із яким пов’язаний і автор.
Зауважмо, лише на початку свого перебування в Києві Степан Радченко живе на
периферії – унизу, на Подолі; коли став Стефаном, усе найголовніше в його долі
відбувається в середмісті, ближче до Старого міста на горі (місце «концентричного
міста») й Нової забудови, яка з другої половини ХІХ ст. розширювала історичний
центр по вулиці Короленка (чи Володимирській, як її названо у романі). У подібному
форматі топографічної ієрархії витримано й наступний роман.
Навіть більше – ці твори також пов’язані як із модерним Києвом, так
і з київським романом автора. А він існує й проявляється в контексті як прийняття
історичного минулого, так і художнього осмислення тих модернізаційних соціальних
процесів, які переломлюються через тодішню українську людину. Ця людина в 1920х роках відвойовувала для себе новий простір, стверджувалася в ньому, переживала
й долала в собі наслідки соціальних, гендерних, релігійних, психологічних травм
і зламів. Валер’ян Підмогильний був сам такою людиною, тому особистий досвід,
суб’єктивна присутність у київському літературно-мистецькому житті 1920-х були
ним використані як біографічна основа його київського романного тексту,
уособленням якого став роман «Місто». В анкеті «Несподівано» («Моя остання
книга»), пояснюючи історію його створення, зазначав: «Написав ‟Містоˮ, бо люблю
місто і не мислю поза ним ні себе, ні своєї роботи. Написав ще й тому, щоб наблизити,
в міру змоги, місто до української психіки, щоб сконцентрувати його в ній […] занадто
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вже довго жили ми під стріхами, щоб лишатись романтиками їх» (Підмогильний, 1929:
45).
До міркування про те, що для В. Підмогильного взірцями стали європейські
романісти, зокрема Мопассан чи Бальзак із його десятками «‟романами успіхуˮ, у яких
основна рушійна сила – не любов, а кар’єра, тобто прагнення пробитися з нижчих, із
середніх соціальних шарів до верхніх» (Мандельштам, 2020: 103), варто додати, що,
по-перше, ідеться про один із найпоширеніших «мандрівних сюжетів», які використав
український прозаїк, спираючись на власний досвід людини з про-вінції, яка потрапляє
до великого міста. По-друге, В. Підмогильний підтримував заклики М. Зерова,
М. Хвильового орієнтуватися на зарубіжну класику, від якої він і перейняв, на
переконання Ю. Шереха, «мету й методу» (Шерех, 1964: 88), тобто як зазначала
М. Ласло-Куцюк, лише «велику традицію французького роману» (Ласло-Куцюк, 1980:
143).
Роман «Місто» – це також твір соціальний, зокрема правдивим тлом. «Строгий аналітик свого часу» (Шевчук, 1989: 4) – так назвав його В. Шевчук у передмові
до першого сучасного видання творів. На цьому означенні будує концепцію
монографії «Суворий аналітик доби» й В. Мельник (Мельник, 1994). Справді, усе
написане В. Підмогильним так чи так дотичне до його життя, скажімо, до
повстанського руху на Катеринославщині чи літературно-мистецького життя в Києві,
очевидцем і учасником яких він був. Він добре усвідомлював місце і роль
суб’єктивності у своїх творах. У листах із Соловків зізнавався, що «надто був
відірваний від життя» (Підмогильний, 1988: 96); «зовсім не знає людей, життя»
(Підмогильний, 1988: 99); «до цього часу я писав більше про себе» (Підмогильний,
1988: 103). У центрі цього роману – біографія як доля головного героя, який
намагається зрозуміти себе, тому постійно веде «душевну боротьбу на ґрунті вагання
між містом і селом», відповідно переборює «критичну смугу переживань і зламів
світогляду й переконань» (Єфремов, 1928: 68), – що зазначав і П. Єфремов.
У рецензії на перше видання «Міста» він називає В. Підмогильного
«письменником одного героя, до того ж свого власного героя» – «споглядально
настроєну людину» й наголошує: «Письменник вже мало не десять літ свідомо
й уперто вертається до цього образа і, шукаючи закінченого художнього втілення йому,
все характернішими рисами наділяє його і головне – поглиблює психологічний аналіз
складних відчувань і іноді трагічних переживань cвого улюбленого споглядальника»
(Єфремов, 1928: 70). Помірковане, позаідеологічне, але не безстороннє споглядання
життя, людей, як і проникливе відчуття свого часу, – притаманні й автору, голос якого
чути у всіх творах, зокрема в іронічній чи ледь скептичній нарації. Як уточнював
Ю. Шерех, цей твір урбаністичний і «проти-народницький» «не лише своєю темою»,
а й «самим підходом, творчою методою автора» – «намагання схопити й відтворити
безупинний плин життя». Крім того, автор «уміє загнуздувати свої почуття розумом,
безжально ампутуючи будь-які прояви ‟розливних сліз, плиткої гістеріїˮ»; у творі
«ритмові міста відповідає мигтіння скравок роботи інтелекту» автора (Шерех, 1964:
88–89). Твір, справді, – «роман про людину, про місто, про життя» (Шерех, 1964: 96) –
тобто ним українська література, справді, засвідчила про «відродження» романного
жанру, що не помітила критика. Також можемо говорити про київський текст в
українській літературі 1920-х років, однією з парадигм якого став роман «Місто». У
тодішніх читачів він набував популярності, 1930 р. його переклад видано й у Москві.
Але це не рятувало автора від продовження упереджених ідеологічних і вульгарносоціологічних оцінок.
Однак він знову береться за «Невеличку драму», задум якої виник ще 1926 р.,
а надрукувати її вдалося лише в «Житті й революції» (1930, № 3–6). Цим твором було
доповнено київський роман – самовідчуття Марти в Києві, особливо її міркування про
місто, були важливими, близькими і для автора. Як писав Ю. Смолич, «Київ –
колишній одвічний стольний град – уважався в ті роки осердям українського
міщанства» (Нащадок, 2001: 31). За радянської влади це місто, не розвиваючи важкої
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промисловості, так і не стало «пролетарським»: тоді тут проживало лише 2%
робітників. Загалом література 1920-х широко використовувала тему міщанства як
головну ознаку старого життя. Органічно вписувався в цей контекст задум
В. Підмогильного «на матеріалі дрібнобуржуазному» написати «про міщанство»,
«гідне зневаги» (Підмогильний, 1991: 780), про що він зазначав у передмові 1932 р.,
сподіваючись надрукувати роман у харківському «ЛіМі». Очевидь, ця передмова дещо
упереджена. Твір вийшов за межі такого задуму: у ньому трактування нещасливої
любовної історії як атрибуту старого побуту – модерне; це ще один, фемінний, варіант
урбаністичної теми, яка на українському просторі часто пов’язувалася з маргінальною.
Цьому сприяє гендерна самодостатність Марти, діловодки з махортресту, яка з Канева
приїхала до Києва. Її образом заперечено традиційне розкриття теми покинутої
дівчини: усі героїні «Міста», крім Рити, прототипом якої могла бути дружина автора,
були «покинутими». Марта має долю, подібну до Степана Радченка, однак сильніша
від нього, тому легше долає маргінальну травму, як і любовну. Тим паче, що нею
опікується закоханий Льова Роттер – носій автобіографічних рис: простував своєю
власною тропою, уперто длубаючись у чудернацьких думках, що невпинно в ньому
плодились. В цім йому допомогли, звісно, старі книжки (Підмогильний, 1991: 560), на
зшиткові своїх дум записав слова з Серена Кіркегора, їх по-своєму тлумачив
(Підмогильний, 1991: 561). Упродовж усього твору він уважно стежить за подіями, у
найдраматичніший момент знову поруч Марти.
«Невеличка драма» також безпосередньо пов’язана з тодішнім Києвом,
дійство локалізується за конкретними адресами, що підкреслюють соціальний статус
персонажа. Так, головна героїня винаймає кімнату в комунальній квартирі
одноповерхового, крихітного будиночка на Жилянській (Підмогильний, 1991: 544), де
мешкає й типова міщанська сім’я кооператора Іванчука; колишній фельдшер,
соробкопівець Льова Роттер – у глухому міському закутку Арсенальної вулиці, що
в печерських нетрях (Підмогильний, 1991: 558); професор біохімії Юрій Славенко – на
П’ятакова (нині Саксаганського); родина професора Маркевича – на Хрещатику.
У кульмінаційному повороті сюжету автор нагадує про «первопристольний»
Київ, що пов’язується з головною героїнею, освіченою, емоційно й ментально
розвиненою, закоханою в це місто. Марта любить гуляти історичними місцями, над
Дніпром і біля Андріївської церкви, у Ботанічного саду й Хрещатиком, по Тарасівській і Володимирській. Як я люблю такі місця! – мовила дівчина пристрасно. –
Здається, знаходиш у них себе всю… Отак ходиш скрізь і ніби полишаєш там трохи,
там трохи себе, а тут, у такому місці, все полишене наче вертається до тебе, і ти
знову вся ціла… (Підмогильний, 1991: 709–710), – зізнається вона Юрію Славенкові.
Біля підніжжя Андріївської церкви продовжує свої історіософські роздуми: Та й саме
це місце давнє […]. Колись тут були тільки ліси та яри, страшна дичина без стежок,
без людей. Звірі дикі тут бігали… І от на цій горі, Юрчику, поставив тоді хреста
Андрій Первозванний […] Він сказав, що тут буде місто велике і славне… Як давно це
було! І потім справді тут заклалося місто, поволі зростало, і от ми живемо в ньому…
Хіба це не чудно? (Підмогильний, 1991: 710).
Головна героїня, імовірно, увібрала в себе риси жінок, яких добре знав
В. Підмогильний. Це Марія Галич, яка також народилася в родині сільського вчителя,
викладала українську, закінчила «курси чужоземних мов», мала нерозділене кохання.
Це і красуня Таїсія Коваленко, яка, як і Марта, мала залицяльників і якій він біля
Андріївської церкви зачитував фрагменти цього твору; вона «чудово розмовляла по
українському», навіть за фахом – мовознавець. Не кажучи про те, що ця жінка була
сильною духом, їй довелося пережити власну душевну травму, гідно пройти через усі
лихоліття репресій і переслідувань. Варто згадати і його дружину, актрису Катерину
Червінську, що підказує новеля «Двоє в одній кімнаті» (1978) В. Чапленка, присвячена
пам’яті автора ‟Невеличкої драмиˮ В. Підмогильного. Там діють два персонажі:
молодий письменник Валерій П. і його дружина Ада, майбутня балерина. Їхня кімната
була в нашому чарівному Києві. На Горі, недалеко від св. Володимира, що підносить
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високо хреста над широчінню Дніпра (Чапленко, 1978: 60). Певно ж, вони обоє любили
Київ, він «помирив» їх.
«Чарівний Київ», який на побутовому рівні вважали міщанським, непманським містом, на офіційному, серед партійних функціонерів 1920–1930-х років –
розплідником контрреволюції й антирадянщини. Сфабрикований відкритий судовий
«процес СВУ», який відбувся в столиці в березні – на початку квітня 1930-го, мав це
довести: усі «притягнуті» до нього очільники були киянами – отже, «центр СВУ» –
в Києві (Григорій Косинка, 2018: 281). Відтак ситуація тут ставала особливо
загрозливою – письменників як «неблагонадійних» звільняли з роботи, твори майже
не друкували, гонорари вчасно не виплачували. Після розсекречення матеріалів НКВС
виявилося, якою широкою й організованою була тодішня агентурна система стеження.
Так, за даними «секретного відділу» від 26–30 листопада 1929 р., у квартирі М. Бажана
систематично зустрічаються Є. Плужник, В. Підмогильний, Д. Фальківський,
Т. Коваленко, які збирають кошти й допомагають арештованим та їхнім сім’ям.
Зведення закінчується резюме: «Приняты меры к разработке этих лиц» (Українська,
2012: 614). В. Підмогильний, Б. Антоненко-Давидович і М. Бажан також побували на
процесі СВУ й зробили кожен свої висновки.
Більшість тодішніх літераторів після 1930 р. ставали особливо обережними та
пригніченими, переставали писати, дехто сподівався на порятунок у пролетарській
столиці, хоча там Київ і вважали «цитаделлю українського шовінізму» (Українська,
2012: 615).
Утративши роботу, у другій половині травня 1930-го В. Підмогильний із
родиною, старенькими батьками все ж переїздить до Харкова. Поселяється в будинку
«Слово», спершу винаймаючи кімнату у квартирі О. Варавви, лише через 2–3 роки
отримує там свою, трикімнатну (№ 51). На життя заробляє перекладами (О. де Бальзака, А. Франса, Д. Дідро, К. Гельвеція), дружина працює актрисою в ТЮЗі. З весни до
осені 1932 р. Підмогильні перебували у Ворзелі, де й помре його батько. У вересні
повернулися до Харкова, він почав працювати консультантом із іноземної літератури
у видавництві «Рух» (до квітня 1933-го), у 1931–1934 рр. «ЛіМ» за його редакцією
готує багатотомні видання А. Франса, О. де Бальзака, «Мертві душі» М. Гоголя – на
той час фахівців такого рівня було небагато.
Усі київські «утікачі» в Харкові відчували себе відчужено, остерігалися
харків’ян. Не допомагали й нечасті зустрічі з Г. Косинкою, Є. Плужником та ін. Дехто
думав про «втечу… з будинку божевільних» (Григорій Косинка, 2018: 417) – уся УСРР
перетворювалася на нього. Почали виїздити, хто куди. У Москву – Л. Курбас, М. Зеров,
у Новий Афон – Б. Тенета. «Треба кудись їхати. Але куди? Валеріянові мариться
Шпіцберґен, де, кажуть, великий попит на людей усякого фаху, легко влаштуватись і
добрі заробітки. Мене починає теж знаджувати північна екзотика…» (АнтоненкоДавидович, 1998: 373), – згадує Б. Антоненко-Давидович приїзд до Харкова в 1934 р.
На початку січня друзі мали зустрітися в Москві, але «щось не витанцьовувалось у
нього зі Шпіцберґеном, і він вирішив повертатись до Харкова» (Антоненко-Давидович,
1998: 378), до перекладів і «Повісті без назви…».
Її збережена частина дає уявлення про твір, хоча про нього й принципи,
важливі для нашого дня і майбутнього (Підмогильний, 1991: 241) дослідники пишуть
по-різному (як В. Мельник, М. Тарнавський), що закономірно. Автор у передслові
застерігав від прикрих помилок щодо короткої повісті, запевняючи, що її події,
постаті ніколи не існували (Підмогильний, 1991: 762). Можна ці застереження
вважати містифікацією.
Варто подивитися на «Повість без назви…» крізь призму київського роману
В. Підмогильного, разом із «Містом» і «Невеличкою драмою», виявиться, що вона є
їхнім продовженням, для цього автором змодельована – у назві наголошено, що
вигадана від початку до кінця. Справжнє прізвище головного героя – Рудченко, що
вже вказує на спорідненість із Степаном Радченком. Про це ж і псевдо Городовський – похідне від «городянин», що означає «житель міста», тобто Степан
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у здобутій новій ролі. Сюжетним стрижнем тут виступає мотив мандрів, зокрема між
Дніпропетровськом, Харковом і Києвом – містами з життя Підмогильного та
Городовського. Його образ, як і Степана Радченка, частково персоніфікований
авторськими рисами. Він також людина творча, журналіст, хоча й учився на інженера,
як автор – на математика. Його думки, висловлення в суперечках із Пащенком чи
Безпальком можуть належати й автору. А він про свого героя говорить: Київ не був
його батьківщиною, ні навіть місцем довгого перебування, але він знав його чудово.
Під час випадкових відвідин Городовський оглянув його зсередини й зокола. І його
юнацькі домисли про місто краси й давнини себе потвердили. Чи: Кам’яниці й брук,
трамваї, авто не змогли подолати цих гордих пагорбів, що прийняли вагу міста не як
тягар поразки, а як корону перемоги (Підмогильний, 1991: 249). Подібні роздуми про
Київ не характерні для Степана Радченка чи екзальтованої Марти, а радше є усвідомленою автохарактеристикою В. Підмогильного.
Повість створювалася в Харкові, але він ностальгує за Києвом, з’ясовує свої
стосунки з ним. Чи не тому Андрій Городовський порівнює ці міста: Харків – це
поворот до звичності (Підмогильний, 1991: 256), хаос; Київ – лад, який є здобутком
у боротьбі <…> з хаосом (Підмогильний, 1991: 250). Він надає безперечну перевагу
Києву, де переживає приємні емоції. Так, спостерігаючи за чергою до трамваю (яких
не буває в столиці), тіщиться приємною атмосферою ладу (Підмогильний, 1991: 250).
Тут його видавничі й фінансові плани бездоганно здійснюються, ніщо не заважає
почувати себе переможцем (Підмогильний, 1991: 254), тут частіше надходить
душевна тиша. У Києві жінки загалом приємніші, ніж у Харкові (Підмогильний, 1991:
251) – там він має лише сексуальні стосунки з одруженою сусідкою чи негарною,
вульгарною товаришкою Тонею.
Саме в Києві Андрій Городовський, який живе за раціональними законами,
несподівано виокремив із натовпу жінку-мрію, жінку-ідеал. Це «змінило домінанту»
життя, надало йому доленосного сенсу: Він носив тепер у собі голос, що був молитвою
і бойовим кличем. Справді, він же не любив ще ніколи (Підмогильний, 1991: 273). Він
стає одержимий її ірраціональними пошуками і постійним поверненням до Києва.
Городовський розуміє, що тодішнє життя поставило перед сучасною
людиною незрівнянно вищі за кохання, вищі за все індивідуальне й особисте цілі
(Підмогильний, 1991: 255). Так, не прагнучи по-справжньому любити, жили «вищими
цілями» Степан Радченко, його двійник Юрій Славенко, а він буде інакше. Саме цей
герой у своїх пошуках має наблизитися до сенсу буття, головного в ньому, зрозуміти
себе, урешті, навчитися любити. Це, певно, і є тими важливими екзистен-ційними
принципами, про які йшлося в романах і в «Повісті без назви…»
Київський роман Валер’яна Підмогильного не одразу закінчився трагічно.
Після арешту, з Харкова він повернувся до Києва, уже як арештант НКВС, на
Інститутську, 5. Там йому винесено вирок, звідти відправлено на Соловки.
У 1935 р. пише повість «Будинок № 32-а» (називає й романом, який коштував
«великих зусиль») і надсилає до Києва, можливо, до Таїсії Коваленко, куди її не
відправили або знищили. Через змодельоване власне минуле це була своєрідна
сублімація, психотерапія. Так, у листі до дружини від 25 лютого 1936 р. зізнавався:
«Писав її дуже довго, працював над нею, як ніколи до цього часу […]. Я маю від неї
тут деяку радість і, звичайно, багато прикростей. Я взяв просто будинок і деяких
мешканців у ньому […]. Сюжет сплетений із багатьох маленьких сюжетів. Взагалі на
тему: що маєм – не бережем, втративши – плачемо» (Підмогильний, 1988: 98–99).
Також зазначає, що присвячує твір своїй «Катрусі», шкодує, що не зробив цього
раніше. А 12 квітня 1936 р. ще конкретизує: «Це життя будинку в різних розрізах,
з багатьма дійовими особами, але, врешті-решт, це повість про себе. Мені здається, що
з літературного боку я написав її цікаво, але особливого значення вона не має, бо
пов’язана більше з моїм минулим і деякою мірою підсумовує його» (Підмогильний,
1988: 101). Такою була остання крапка в київському романі Валер’яна Підмогильного.
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Висновки. Загалом же в українській літературі 1920-х років завдяки його
київським творам з’являється не лише модерна міська проза, а й суттєво доповнюється,
увиразнюється такий концепт, як авторський київський текст. Потрапивши до Києва з
південної провінції, В. Підмогильний із запалом неофіта вивчає його топоніміку,
локальну історію як історію всієї України, що допомагає краще розуміти сучасність.
Свідчення цьому – «Іван Босий», «Аскольдова могила», повість «Дніпро».
Для В. Підмогильного Київ уособлює собою українське місто. Ставши
частиною київського літературно-мистецького середовища, паралельно зі своїм
зростанням як письменника він пізнає його соціум, зростається з ним і назавжди
поселяє у своєму серці – творчість у Києві визначає його долю як митця. У його
свідомості це місто (за Ю. Лотманом) «концентричне», тобто «первопристольне»,
«вічне», водночас у художньому переломленні це й реальне сучасне місто, яке виявляє
і доводить свою модерну «ексцентричність» у романах «Місто», «Невеличка драма»,
«Повісті без назви…» Отже, автор конкретно опредмечував, виписував топос
модерного українського міста, у якому живе пам’ять про його минувщину й означено
нові цивілізаційні тенденції. Основним зображувальним тлом тут є колоритно
виписане й неоднорідне середовище тодішньої української інтелігенції (лікарі,
інженери, художники, письменники), дрібних службовців, «непманів» тощо, які
й становили наприкінці 1920-х років основну частину міських жителів Києва. Чимало
уваги приділено відтворенню стилю їх життя, поглядів, «життєвих принципів»,
показано, як на них неоднозначно впливають тодішні суспільні зміни, зокрема
міграційні процеси, політика українізації. Головні герої його романів є
представниками тієї сільської молоді, яка в пореволюційний час у сподіваннях кращої
долі, нового життя перебиралася до міста. Уся проза В. Підмогильного, зокрема й
київська, містить автобіографічний матеріал, що визначається лише гіпотетично. Тому
можна говорити лише про умовну персоніфікацію образів Степана Радченка, Марти
Висоцької, Андрія Городовського, як і Світозарова, Виговського чи Льови Роттера.
Проте досить переконливими, більш автобіографічними виглядають, до прикладу,
процес народження в Степанові Радченкові письменника, його участь у літературномистецькому житті тодішнього Києва. Подібне перечитування творів Валер’яна
Підмогильного, які так чи так стосуються цього міста, робить чіткішими контури його
київського роману. У ньому два головні герої: автор і Київ, бо все написане про нього
пов’язане з автором особисто, його життям і творчістю тут. А в українській літературі
1920-х років завдяки його творам з’являється модерна міська проза європейського
рівня, яка надалі потребує глибшого контекстуального й історичного розгляду, як і
новими матеріалами, деталями може доповнитися київський роман В. Підмогильного.
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Резюме
Постановка проблеми. Про творчість Валер’яна Підмогильного в новітні
часи з’явилося чимало ґрунтовних досліджень. Однак його прозові тексти не
прочитано як власне київські, пов’язані з життям автора в історичній столиці
України. У такому ракурсі вони потребують новіших прочитань, його біографія
київського періоду – уточнень, виправлень і доповнень, незавершені твори – уведення
їх у контекст творчості прозаїка як частини літературного процесу 1920–1930-х
років. Київський текст від давніх часів створювало чимало різних письменників,
пов’язаних із цим «вічним містом». У кожного були свої «стосунки» з ним, що знайшло
відображення у творах, зокрема й доля В. Підмогильного поєднана з Києвом. Комплекс
історичних, біографічних, літературознавчих, психологічних складових утворюють
виразний змістовий концепт, об’єднувальний для його творів, який можна назвати
київським текстом чи київським романом Валер’яна Підмогильного. Як і
запропоноване О. Мандельштамом жанрове поняття роману, він включає в себе
«біографію людини» як долю, пов’язану з особистісним началом, саморозвитком,
«самопізнанням», «світом соціальних явищ».
Мета статті полягає у врахуванні й дослідженні цього змістового концепту;
розгляді й уведенні в тодішній літературний контекст незавершених творів
В. Підмогильного, з’ясуванні київської передісторії «Івана Босого», образного
відтворення в його «великій прозі» через долю української людини міста Києва як
модерної історичної столиці.
Методи дослідження. Стаття має джерелознавче й інтерпретаційне
спрямування. Використано біографічний, культурологічний, історико-літературний,
порівняльний методи. Контекстуальний розгляд пов’язано з історією України 1920–
1930 років, тодішнім літературним процесом. Критико-аналітичний підхід
увиразнює концепт київського роману митця.
Основні результати дослідження. Його проведено із залученням архівних
джерел, раритетних видань. Із містом Києвом пов’язані визначальні події в особистому житті В. Підмогильного, його розвиток і ствердження як українського
модерніста. Тут створювалися й були вперше надруковані його романи. Тут він
проявився як інтелектуал, ерудит, перекладач французької класики, організатор
і натхненник попутницьких угруповань «Ланка»-МАРС. Тут мав однодумців
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і найщиріших друзів, народився його син. Звідси повернув його шлях на Голгофу.
Потрапивши до Києва з південної провінції, В. Підмогильний із запалом неофіта
вивчає його топоніміку, локальну історію як історію всієї України, що допомагає
розуміти сучасність. У його свідомості Київ, за Ю. Лотманом, «концентричне»
(«вічне місто»), яке він сприймає як людина приїжджа; у художньому переломленні –
реальне сучасне місто, де живе пам’ять про минуле, але яке виявляє модерну
«ексцентричність», наближене до звичайної людини 1920-х і позначене тодішніми
цивілізаційними тенденціями.
Уточнено, доповнено й проаналізовано найважливіші події з життя і творчості В. Підмогильного в контексті літературно-мистецької атмосфери Києва 1920х років. Досліджено історію незакінчених київських творів («Аскольдова могила»,
повість «Дніпро»), оригінальну передісторію «Івана Босого» як частину історії
України. Виявлено, що романи «Місто», «Невеличка драма», «Повість без назви…»
пов’язані між собою подібними героями, суб’єктивними тенденціями,
автобіографізмом, топосом Києва.
Висновки і перспективи. Київ у творчому житті В. Підмогильного виконував
доленосну роль. У розглянутих київських творах він посідає одне з основ-них місць.
Кожним із цих творів доповнюється, увиразнюється такий концепт, як авторський
київський текст. У київському романі Валер’яна Підмогильного два головні герої:
автор і Київ, бо все, що і як він писав про це місто, пов’язане з ним особисто, його
життям і творчістю тут. А в українській літературі 1920-х років завдяки його
творам з’являється модерна міська проза європейського рівня, яка надалі потребує
глибшого контекстуального й історичного розгляду, як і новими матеріалами,
деталями може доповнитися київський роман В. Підмогильного.
Ключові слова: роман як текст, В. Підмогильний, історія і сучасність, автор
і герой, концентричність, ексцентричність.
Raisa Movchan
THE KYIV NOVEL OF VALERIAN PIDMOHYLNYI
Abstract
Background. There is a lot of thorough research about the work of Valerian
Pidmohylnyi in modern times. However, his prose texts have not been read as actually Kyiv,
connected with the author's life in the historical capital of Ukraine. In this perspective, they
need newer readings, his biography of the Kiev period needs clarifications, corrections and
additions. The complex of historical, biographical, literary, psychological components forms
a clear semantic concept, uniting his works that can be called the Kyiv text or the Kyiv novel
of Valerian Pidmohylnyi.
Purpose. The study aims at taking into consideration and introduction of the
unfinished works of V. Pidmohylnyi into the then literary context, clarification of the Kyiv
background of «Ivan Bosyi», figurative reproduction in his «great prose» through the fate of
the Ukrainian man of Kyiv as a modern historical capital.
Methods. The article has a source study and interpretive direction. Biographical,
culturological, historical-literary, comparative methods are used. The contextual
consideration is connected with the history of Ukraine in the 1920s and 1930s, the literary
process of that time. The critical-analytical approach emphasizes the concept of the writer's
Kyiv novel.
Results. The author clarified, supplemented and analysed the most important events
in the life and work of V. Pidmohylnyi in the context of the literary and artistic atmosphere
of Kyiv in the 1920s. The study showed that in the writer`s consciousness Kyiv was perceived
as both concentric and eccentric, where memory of the past lived together with civilizational
tendencies of that time. The history of the unfinished Kyiv works («Askold's Grave», the novel
«Dnipro»), the original background of «Ivan Bosyi» as part of the history of Ukraine were
studied. The research has revealed that the novels «City», «A Little Touch of Drama»,
«Untitled Novel» are interconnected.
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Discussion. The conducted research shows that Kyiv plays a crucial role in the
creative life of V. Pidmohylnyi. Each of these works complements and emphasizes such
a concept as the author's Kyiv text. Owing to the works of V. Pidmohylnyi, modern urban
prose of the European level appeared in the Ukrainian literature of the 1920s. The study
demonstrated a need further contextual and historical consideration, as well as new
materials and details that could complement the Kyiv novel of V. Pidmohylnyi.
Keywords: novel as text, V. Pidmohylnyi, history and modernity, author and hero,
concentricity, eccentricity.
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Introduction. The representativeness of V. Pidmohylnyi’s short stories The Bread
Issue (1922) and The Dog (1920) in terms of the stated topic is determined by their shared
theme – famine’s impact on human. Both texts offer the reader a genuine deep artistic analyis
of the Ukrainian reality of the 1920s. Critics and scholars often argue that historical realia
represent a realistic background, and the author focuses on private issues and mentality of his
contemporaries (Akulova & Datseva, 2014: 60) or, on the contrary, refer to V. Pidmohylnyi
as a true analyst of the era (Melnik, 1994). R. Movchan has summarized both trends and
defined the writer’s art as neorealistic, that is characterized by psychologism, analytical,
rational understanding of his epoch through exploring not a social, but an existential human
(Movchan, 2011: 51). V. Pidmohylnyi appears as an experimental writer who tests
extraordinary ways of intellectual and emotional impact on the recipient, which is manifested
not through novelty, topic relevance or intrigue construction, but through short stories’
textual strategies.
Research methods and techniques. The article employs basic techniques of
narratology and receptive aesthetics. Additionally, it leans on multidisciplinary approaches,
particularly, cultural and sociological analysis techniques.
Results and discussion. The concept of the analyzed stories does not provide a
thorough and logically consistent presentation of the model of reality with a demonstration
of the character’s actions cause and effect or general social conclusions. The plot is ultimately
fragmentary, it does not require any connection between events as the story centers around a
person’s inner world, their experiences, bodily sensations, memories, conscious and
unconscious responses to external stimuli.
The author is interesting for choosing the type of the main character. In both texts,
these are students, promising young people having certain achievements and, at the same
time, almost empty in terms of spirituality; their life experience is not enough to gain firm
attitudes and acquire common values as their personal. The protagonist of The Bread Issue
is a creative man who writes sonnets, plays the guitar, and is prone to reflection. Gervasius
Timergei, the central character of The Dog, studies philosophy; for him, real life is found in
books through which he escapes from reality. Both are absolutely positive individuals who
could in the future qualify for the role of an ideal, an opinion leader, a role model. But so far,
their speculations are largely imitative, at the beginning of the plot, the characters are going
through a crisis due to long-term starvation, and both plots demonstrate the formality of social
“higher values” the ideal character is expected to demonstrate.
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It is hard to agree with those literary critics who emphasize characters’ degradation
and moral decay (Stadnichenko, 2001). V. Pidmohylnyi's stories do not provide an explicit
solution, they do not contain a clearly defined author's evaluation. They encourage the reader
to think about the problem, to abandon unequivocal condemnation. The boys are still very
young. One only had sparse chin hair. The other one is young enough to be a son of a 35year-old woman and became her kept boy. At their age, they are supposed to be responsible
for their actions, aware of the consequences, but they still often make mistakes in decisionmaking. Each of them is experiencing an internal struggle, and their actions are ambiguous.
The reader gets acquainted with Timergei when he is in a state of despair
accompanied by uncontrolled aggression, jealousy and anger towards strangers who look
well-fed and satisfied. His appearance and, obviously, facial expression, movements, cause
fear in passers-by, which makes them look at him more closely; this, in turn, provokes his
barely restrained aggressive response. Timergei himself thinks that he rises above them all:
he made fun of men with respectable faces, who pulled on their hats in the rain and bent as
if under a heavy burden, and ladies in silk dresses, who were afraid of ruining their skirts,
looked disgusting.
The situation is described in such a way as to show the unconsciousness of numerous
mental processes of a hungry person. Timergei seeks to demonstrate his independence from
the situation (manifested in the dilemma the character is facing, more importantly –
philosophy or food, and in the fact that in the initial episode, he was wearing an unbuttoned
jacket and walking calmly in the rain, and all passers-by sought to hide or somehow escape
from him), but fails to pass the test. This is first shown in the conversation with a passer-by
who looked like a government official, and stared at the character in fright and surprise.
Timergei pronounces three phrases. The first one is aggressive: Чого ви дивитесь? 1
(Pidmohylnyi, 1991: 113). The second one is ordinary and testifies to his desparate state:
Слухайте, нагодуйте мене сніданком. Кавою й хлібом з маслом2 (Pidmohylnyi, 1991:
114). The third one testifies to the impossibility of reciprocal understanding: Йолоп ви 3
(Pidmohylnyi, 1991: 114). The government official’s response disclosed that he, unlike
Timergei, who seeks to understand the basics of ontology, is indeed a small and frightened
man: Чого ви до мене причепились! Я зараз покличу…4 (Pidmohylnyi, 1991: 114).
V. Pidmohylnyi introduces another «random» character – a respectable lady, who
becomes a litmus test for characterizing Timergei. First of all, he hid from the rain on the
porch, which symbolically showed that he was not so independent on the conditions he had
found himself in. Secondly, he stood next to the respectable lady, although two quarters ago
he felt disgust toward people like her. Thirdly, the respectable lady turned out to only seem
respectable, because she had fully demonstrated the character her disrespect for him, which
enhanced his feeling of own marginality, vulnerability, redundancy: Пані зміряла його
величним поглядом, зморщила губи й відвернулася. Тимергей добре штовхнув її ліктем,
засуваючи хустку в кишеню, поправив на голові кашкетку і знову вийшов під дощ 5
(Pidmohylnyi, 1991: 114). Their actions seem to place them on the same level. He behaves
this way because his demands have dropped from the search for answers to everyday life
questions to the desire to meet physiological needs, and she is simply unable to rise above
the level of her own suspicions and resentments and learn to forgive others.
Just as unconsciously as aggression, Timergei manifests kindness. When he saw
a lost dog, he did not have an idea to eat the animal, he wanted to wait for the grateful owners
to start looking for it. In other words, someone who keeps a dog at home, earns him respect
and trust; he expects to be rewarded. After a long-term starvation and being about to lose his
last source of food, the character sells his coat on a threshold of colds to buy bread and meat
1

Why are you staring?
Listen, give me breakfast – coffee and bread and butter.
3 A fool you are.
4 Why are you bothering me? I’ll now call…
5 The lady looked him up and down, pursed her lips and turned away. Timergei pushed her hard with
his elbow, put a handkerchief in his pocket, fixed the cap on his head and went out into the rain again.
2

22

Ukrainian sense – Український смисл. 2021. ISSN 2313-443

for the dog. Such behavior of the character contrasts with the actions of other people, such as
the government official, the respected lady or his groupmate Kneibenko, who offered hungry
Timergei breakfast and a treat of lard only to trap him and punish him for the mess in the
room.
The actions of The Bread Issue narrator seem no less ambiguous. In the first-person
narrative, the name of the narrator is formally unknown. Since the plot is divided into parts
that keep track of time, it is possible to speak about the diary-like nature of the story. This
technique allows for a different (comparing to The Dog) way to capture mental, emotional,
physical behaviors and feelings. The I-narrative as such seeks to build reader’s trust through
its sincerity, and the diary-like nature enhances authenticity, undisguised truth, as the narrator
does not need to embellish anything or, conversely, show it from a negative perspective. The
egodocument effect adds factual accuracy to the evidence, which cannot be verified because
the inner feelings go beyond objective capturing. At the same time, their narrativization adds
vitality to the fictional situation.
The emphasis on the authenticity of the narrative is not accidental. The reader is
responsible for evaluative perception. They are offered a whole variety of sins and moral
violations committed by the narrator, who does not hide anything. A combination of the
narrator and the main character in one person makes it possible to avoid the author’s
evaluation. The floor is given to the main character. He has a record of «sins» of youth
(omniscience, all-or-nothing thinking), minor and severe crimes (stealth, murder), being
a kept boy.
The narrative accuracy of the deep psychoanalytic study of events is quite formal.
On one hand, the events are recorded ex post facto, and on the other hand, the event seems
to be presented in the process of its implementation and is accompanied by pronouncing how
the narrator experiences, comprehends and feels about it, which is presented stage-by-stage
and in an expressive way. The narrative emphasizes step-by-step thinking and sensing, while
the understanding of «writtenness», diary-like nature of the text takes a backseat.
The narrative expressiveness is achieved by the contrast between its dry factuality
(it does not contain expansive descriptions, emotionality; it seeks to capture the smallest
actions to illustrate the event; this effect is facilitated by the dominance of simple sentences,
verbs and verbal constructions) and the exclusivity of the subject matter – to be more specific,
committed crimes, among which murder is the key one.
V. Pidmohylnyi does not emphasize social conditions, does not highlight
determinative parallels, but guides the reader through all stages of the mental state of an
involuntary criminal in the unity of his conscious and unconscious behaviors. The character
does not hesitate (it is not shown) to steal food (watermelons on a melon field). It is the
second episode in his criminal history. The first one is stealing money from the housewife he
lived with. As the story unfolds, we see that the stealth in those conditions was not an
exception, but rather a rule the new government demonstrated, as its representatives would
easlity take the goods away from resellers and could return it for a fee. Having survived such
an event, the character states that he is not able to give up pride: А я благати не міг
і найменше вже – віддатися!6 (Pidmohylnyi, 1991: 125). This phrase can be considered
a novelistic pointe, because it is a key to understanding the ending of the story. But for now,
let us explore the murder episode.
Once the character arrives at the future crime scene, his general condition is
determined by several factors. He had not eaten for a long time, he was wandering through
the mown fields (it is impossible to find anything to eat, because everything had been
harvested, and only yellow stubble remained) so as not to smell the food being prepared; the
sun burns mercilessly, hunger and heat make him dizzy, he notices a change in his
physiological state: every step reflects in his head as a thorny blow, and the ground slowly
creeps, in other words, the character is on the verge of fainting. Since this moment, his logic
no longer works, only reactions remain. He did not even think that the melon field could be
6

And I could not beg and at the least is to surrender!
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guarded; he grabbed a stone to protect himself from a possible dog. The following actions
were performed in the affective state: he eats an unripe watermelon and cannot stop to take a
ripe one, then, exhausted, he lies under the scorching sun, and falls asleep. He actually
commits the murder in a semi-conscious state, as he began to defend himself from an eldely
guard, who pushed him with a stick, cursed and finally grabbed him by the throat.
Instinctively, the narrator hit the old man over his head with a stone prepared for the dog.
Probably, it was not by chance that the author had sent the old man to guard the melon field.
A strong man might have survived such an injury, but not old man.
The character’s post-crime behavior reveals the ambivalence of his moral beliefs.
He feels free to commit a stealth and perceives his victory over the old man not as a crime,
but as a physiological enjoyment, as he is strong enough for physical activity. The idea that
his mind is not that of a criminal is proved by the fact that he is not running away from the
crime scene, is not trying to hide what he has done – he ties the old man and goes to the tent
for food. When he ate, he was able to think reasonably. On a full stomach, he thought about
morality and decided to apologize to the old man and to explain his action. As he saw the old
man in a pool of blood and certified his death, the narrator immediately switched the focus
of the story. The reader can only guess whether the character experienced the feeling of guilt.
If the author showed the character’s turmoil, the reader could have begun to
sympathize with him, and in this case, the objectivity of the reader’s conclusion would have
been questionable. At the same time, the framing of the described history acquires
significance. Before it begins, the narrator says that he had an adventure, and adds that it is
an interesting adventure. The reader builds appropriate expectations. Death turned out to be
an adventure. This provokes moral opposition, but the entire preceding story gradually has
prepared the reader for the fact that death in the depicted world becomes a casual adventure,
and can be traced both in the subject matter (famine, chaos, destruction, injustice, lack of
stability, living in danger), and poetic features of the narrator’s figurative thinking. In
particular, the sentence preceding the murder episode addresses to the image of death: І от
голодний, без грошей, без харчів, я сиджу під жовтими деревами, й на мене стелиться
їхній мертвий лист 7 (Pidmohylnyi, 1991: 125). At the end of the episode, the narrator
certifies the guard’s death and abruptly switches to another issue: Ще я тримаюсь. Єсть
ще з півпуда борошна. Їм я самий хліб, курю махорку, та й то обмежено8 (Pidmohylnyi,
1991: 126). The first sentence of the last quote can be attributed to both topics – emotional
turmoil related to the committed crime and physiological feelings of hunger. This way, the
author gets ahead the reader’s reaction, provokes them with an unexpected causality of the
images that appear next to each other due to such a remote-objectified narrative.
It is noteworthy that the author «places» the murder in the middle of the plot, and
therefore, it does not become the culmination of the story. Analysis of the episodes location
shows that the story is presented in two lines, one of which is fully completed and motivated,
and the other is fragmentary and needs no ending. The clearest is the second line, which
actually represents the «fall», which can be projected on the entire Ukrainian postrevolutionary society that faced permanent chaos, absurd existence, and violation of any
norms of human coexistence. Its representation neglects preceding events, and it is hopeless
to make predictions of its future development, because development becomes impossible.
The first line is the psychoanalytic basis for the second one and is implemented mainly
through compositional techniques.
At first glance, narrator’s first meeting with the prostitute falls out of the overall
series of events and serves as an ironic comparison between the ansitipations of a highly
intellectual student and a woman who represents a socially marginal group of the underclass.
She sincerely complains to the student that she cannot earn a living, and at the same time

7

And here I am hungry, without money, without food, I am sitting under yellow trees, and their dead
foliage is spreading on me.
8 I'm still holding on. There is another half a pound of flour. I eat the very bread, I smoke strong tobacco,
although limited.
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does not notice that she expresses the principles of the double standard: Ми розбалакались;
вона довго скаржилась на підупадок попиту й головне обвинувачення клала на
соціальні умови. // – Тепер, – казала вона, – дійшло до того, що жінки до краю
розсобачились. Кожна й без грошей оддається. Забули Бога, по канцеляріях
вінчаються… Хто ж платитиме? 9 (Pidmohylnyi, 1991: 122). However, as the story
unfolds, the idea to make his own body a major source of existence strikes the character twice
more. When the narrator exclaims that he is unable to surrender to get back the goods taken
from him by the representatives of the new government, he rejects the posibility to descend
to the level of a prostitute. And then, he experiences the same state, which is reproduced in a
lengthy episode of his understanding of being a woman’s kept boy, which can be interpreted
as character’s recognition of his moral decline. Yet, this idea is implemented not from the
perspective of social moral, but from the point of view of self-respect. The student arrives at
this decision gradually: at first, he is ironic about his former beliefs, dreams, ideals. Later, he
tried to justify his actions by saying that, having become a kept boy, he gave the woman what
she needed, and took from her what she could give, and gladly gave. The third stage is
sarcasm over the feminist movement. After all, he learnt a lesson about the benefits of a
dependent existence: Протягом століть жінка була в такому становищі, як я тепер,
– на утриманні, – мала змогу не турбуватися про хліб – і куди вона повернула свій дух?
Чи піднесла вона свою душу на височінь? Чи утворила вона хоч що-небудь? 10
(Pidmohylnyi, 1991: 130).
The answer to this question is partially found in the final episode of the text, when
the twilight affects the character’s soul. It appears to him as an abandoned elderly lady who
plays solitaire with dusty cards. And his own life looks like a book, the pages of which you
turn and seem to say goodbye to your past. The character treats this procedure as ordinary
that is repeated every night; yet, only night makes it possible to stay alone with himself. It is
a time for creativity and self-understanding. However, death symbols predominates and
paves the way to eternity. And it is not the feeling of satisfaction that dominates, but the
feeling of sadness. The absence of an unequivocal ending gives the reader the opportunity to
choose the epilogue, makes the ending open.
At the same, we can look at this story from a different perspective.
V. Pidmohylnyi is a modernist writer who was ahead of his time not only in terms
of addressing the concepts that would soon become the center of exsitensialists’ attention,
but also in terms of their comprehension. Usually his works, and particularly small prose, are
studied from the viewpoint of neorealism and existentialism movements aimed at the deep
analysis of social reality and human mentality, taking into account the latest philosophical
ideas of the time. However, it should be noted that the Ukrainian writer was ahead of some
sociological research. I mean the hierarchy of needs and the system of motivation theory
introduced by Abraham Maslow (1943).
A. Maslow suggested looking at human needs as factors motivating human actions.
He divided all needs into groups, showed their interdependence and hierarchy. Moreover,
higher level needs can be met only when lower needs are met, at least in part. He presented
them all in the form of a pyramid, the basis of which are physiological needs (breathing,
water, food, sleep, sex), the second level has to do with security, which, like the first, is basic
for humans (health, property, future), the third level covers the needs of socialization
(friendship, family, intimacy), the two higher levels indicate a high personal development of
a person who feels the need for respect (self-esteem, confidence, achievement) and selfexpression (disclosure and realization of abilities, creativity, morality, problem solving). This
system is complicated by the introduction of two types of motivation: deficient and existential.
9

We made a talk; she complained for a while about the decline in demand and blamed social conditions.
// - Now, - she said, - the women have gone wild. Each one gives herself without money. They have
abandoned God, they get married in offices… Who will pay?
10 For centuries, a woman has been in the same position as me now — dependent, had the opportunity
not to worry about bread — and where did she return her spirit? Did she lift her soul to the heights?
Did she create anything?
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People with deficient motivation are aimed at meeting unmet needs. With existential
motivation, the activity itself brings a person a joy (Maslow, 1970).
It is noteworthy that V. Pidmohylnyi’s texts chosen for analysis demonstrate
A. Maslow’s theory in full.
First of all, let us look at the minor characters of The Dog. All the characters are
divided into two camps: those who are starving (Timergei himself), and those who are not
perceived by Timergei as a starving person. The government official, whom Timergei first
meets, is obviously physiologically satisfied, but he highly prioritizes security needs.
Accordingly, his social needs and need of respect may be partially met only when he feels
protected. He seems to be a person with deficient motivation, which determines his behavior
(a wish to avoid potential danger). The respectable lady’s appearance shows self-confidence
and safety; she obviously has her social needs met at the level that is accepted in her
environment, which determines her self-respect. However, a person who has reached the
level of higher self-fulfilment needs would hardly have disrespected other people for no
particular reason. The only minor character that seeks to reach the higher level of needs is
Knaibenko, Timergei’s groupmate. He clearly aspires to leadership, but, judging by their
conversations, Timergei outperforms him, although he does not have such an aspiration.
Timergei differs from all other characters in the fact that his behavior and thinking are
determined by the existential motivation. He prioritizes the very process, search,
improvement, arising ideas and thoughts, and not goal achievement.
In The Bread Issue, minor characters are not that unequivocal in terms of
composition. Their behavior also testifies to the desire to meet middle-level needs (Martha,
whose kept boy the narrator has become), as well as aspiration to meet higher-level needs
(Martha’s ex-husband was a train driver and played the guitar, that is, looked for creativity,
self-fulfillment). The same is true for people with deficient motivation. A special focus is
placed on the elderly melon field guard (The Bread Issue) and Olya, the cafeteria worker
(The Dog), who can be referred to as functional images that have no self-sufficient
significance and play a helping role for plot development; therefore, their needs and behavior
motivations are reduced to performing professional duties.
Among other minor characters, the image of a prostitute from The Bread Issue stands
out. It goes parallel to the image of the narrator and constituents the semantic structure of the
story. The second part has already been discussed. As to images parallelism, it is worth
mentioning that the prostitute and the narrator are mutually opposed at the beginning of the
story and are identical in the end. At the beginning of the story, an ironic comparison of the
prostitute’s claim to have common interests and needs with the narrator can make the reader
smile. Let us recall: Я не потребую багато – аби підтримати життя. Я люблю читати,
гуляти ввечері, міркувати й не вбачаю достатніх підстав на те, щоб відмовитися від
цього через шлунок. // Вона дивувалася, що думки двох незнайомих людей можуть так
збігтися. Точнісінько, як і я, вона любить почитати щось захватне, погуляти з
чоловіками й часом навіть поміркувати11 (Pidmohylnyi, 1991: 123). The student speaks
about his asceticism, minimalism of requests and physiological, social needs, that he
concentrates on spiritual development, that is, he demonstrates a higher level of needs and
existential motivation. Instead, the prostitute, saying almost the same thing, means something
else: the joy of meeting primary physiological needs, which is the meaning of her existence.
However, narrator’s irony is not long-lasting, and his tragedy lies in the fact that he has to
fall all the way down the pyramid of needs and appears to be unable to meet primary needs.
He, who is used to perceiving himself as a creative person with higher spiritual needs, is
forced to change his behavior from existential motivation to deficient. And even the optimism
of youth is unable to overcome the sadness that embraces him. That is why vitalistic actions
(joy of life, singing on the roof of a train, helping a woman) are interspersed with images and
I don't need much – just to ensure my living. I like to read, walk at night, speculate, and do not see
enough reason to give it up because of the stomach. // She was surprised that the opinions of two
strangers could coincide that much. Just like me, she likes to read something exciting, walk with men
and sometimes even think.
11
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the semantics of death. It is significant that the final image is associated with sadness, which
leads the soul to infinity, i.e. death.
Timergei from The Dog has a better chance for an optimistic conflict resolution, as
the character does not lose his existential motivation. He is full of hope, albeit illusory, that
everything can be brought back, that the feeling of hunger is a temporary problem, a need he
can satisfy, and everything will be as it was before.
A few words are left to say about the genre specificity of the analyzed stories. They
are often called short stories, as the events they depict go beyond the ordinarized. However,
everything depends on the specificity of the analytical view, on what narrative accents the
critic will put. And it has to be kept in mind that these stories have open endings, which is
not typical of a short story as a genre. The plot of The Dog describes one day in the life of
a starving student. The morning walk of a boy who is incapable of any other actions due to
hunger is interrupted by his decision to steal bread from a classmate with whom he has a bad
relationship; failure forced him to reconsider his position and figure out the path to it; on the
way from the dining room, he finds a purebred dog, for which he wants to get a reward;
worrying that the dog is hungry, he rejects the enemy’s intivation to breakfast thus avoiding
trouble; to get money, he pawns his only valuable thing, a coat, and buys bread and meat for
the dog; the ending is all about hope that everything will work out. Thus, the central event –
to give the dog back to the owners – remains unfinished, in the same way as the central
problem – the one of famine – remains unsolved. Accordingly, the narrative focus is placed
on a hungry person. The fragment is revealed in a number of ways, while the cause-andeffect relationships remain unclear within the plot; they are a responsibility of the reader’s
creativity. Therefore, it can be stated that with some novelistic elements, this work is still a
story, because the details are more important than the events’ extraordinary nature.
In terms of its composition, The Bread Issule is more than The Dog approximated to
the novelistic structure, as it contains a novelistic pointe. However, again, everything depends
on the analytical perspective. If we put student’s «sins» in the center of the story, the death
of the elderly melon field guard he has caused, coupled with the transition of the culmination
to the final episode and the two-dimensional plot development give enough reason to call this
work a short story. If the critic looks at the work as a search for survival performed by a
famine-degraded human, this work can be called a story, as it consistently represents these
stages.
Conclusions. The concept of V. Pidmohylnyi’s The Bread Issue and The Dog as
texts open to professional reception and semantic interpretation is the writer’s innovation. It
can be argued that the author was ahead of his time not only as a thinker, but also
implemented in his works the trends that would become predominant in the late twentieth
century. The artist’s ideas about artistic presentation are surprisingly consistent with modern
theories. Let us recall the bodily-mimetic method of exploring the works of art introduced by
F. Steinbuk and involving the study of the bodily basis of artistic discourse, the relationship
between reality and fiction: «The bodily-mimetic analysis of the spiritual (artistic) experience
makes it possible to consider its bodily background and reach the meanings that are shaped
as a result of the mimetic mechanism that transforms (translates) bodily being into this
spiritual (artistic) experience» (Steinbuck, 2008: 58). The explored texts by V. Pidmohylnyi
are a good example of how personality’s existential dominants are examined by physiological
existence and artistically embodied through the mimesis of the character’s bodily experience.
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Резюме
Постановка проблеми. Мала проза українського письменника-модерніста
В. Підмогильного демонструє його пошуки художніх прийомів, спрямованих на
виведення естетичної комунікації між автором і читачем на новий рівень. Тексти
автора прості й складні одночасно. Вони захоплюють як непідготовленого, так і
фахового читача своєю виразністю, поліфонічністю, неоднозначністю інтерпретації. Зокрема, оповідання «Собака» і «Проблема хліба» є благодатним матеріалом для зіставлення з огляду на спільну проблематику (голод як випробування на
духовність), однаковий типаж головного героя (перспективний студент) та відмінні
текстуальні стратегії.
Мета статті – увиразнити рецептивні й наративні стратегії в опові-даннях
В. Підмогильного «Собака» і «Проблема хліба».
Методи дослідження. Базові: методи наратології та рецептивної естетики.
Додаткові: методики культурологічного та соціологічного аналізу.
Основні результати дослідження. Обидва оповідання не дають однозначної
відповіді на центральне питання, до якого підштовхує читача його бажання
«завершити» сюжет: яким буде фінал випробування голодом, чи зможе людина знову
сповідувати вищі цінності, якщо за стабільних умов існування своїм пріоритетом
вона вважала духовний розвиток, а в кризових умовах голодування пішла на злочин? У
текстах відчутна авторська стратегія, спрямована не на пошук відповідей на
ключові питання сучасності чи причин трагічних подій, а на увиразнення усвідомлених
і неусвідомлених людиною власних психічних процесів. Для цього письменник обирає
центральними персонажами молодих людей, знайомих із провідними філософськими
течіями та здатних до самоаналізу. В оповіданні «Проблема хліба» використано янарацію з щоденниковим принципом оповіді. Оповідання «Собака» сфокалізовано на
внутрішньому світі персонажа. Суб’єктивність ракурсу зображення поєднано з
протокольною точністю фіксації емоційних, мисленнєвих і фізіологічних реакцій
персонажів.
Висновки і перспективи. Концепція оповідань В. Підмогильного «Проблема
хліба» та «Собака» як текстів, відкритих для фахової рецепції та смислової
інтерпретації, є новаторством письменника. Автор вибудовує тексти в такий спосіб,
щоб спонукати читача самому ставити запитання й шукати на них відповіді.
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Залежно від інтерпретативного вектору композицію текстів та їхню жанрову
специфіку можна потрактувати по-різному. У текстах В. Підмогильного екзистенційні домінанти особистості проходять перевірку фізіологічним буттям та втілені
завдяки мімезису тілесного досвіду персонажа. Мала проза письменника становить
продуктивний матеріал для подальшого аналізу з позицій соціології літератури.
Ключові слова: рецептивна стратегія, наративна стратегія, мала проза,
модерністська поетика, В. Підмогильний.
Abstract
Background. Small fiction by the Ukrainian modernist writer V. Pidmohylnyi
testifies to his search for artistic devices seeking to bring an author-reader aesthetic
communication to a new level. The writer’s texts are simple and at the same time complicated.
They appeal to both an unprepared, and a professional reader with their expressiveness,
polyphony, ambiguity of interpretation. Particularly, short stories «The Dog» and «The
Bread Issue» represent a good material for comparison in terms of a common idea (famine
as a spiritual ordeal), identical type of main character (a promising student) and different
textual strategies.
Purpose. The article seeks to highlight receptive and narrative strategies in
V. Pidmohylnyi’s short stories «The Dog» and «The Bread Issue».
Methods. The article employs basic techniques of narratology and receptive
aesthetics as well as additional cultural and sociological analysis techniques.
Results. Neither of these short stories give a clear-cut answer to the central question,
toward which the reader is pushed by their desire to «complete» the plot: how will the famine
ordeal end? Will a person still be able to uphold their values if they have prioritized spiritual
development in normal setting, but committed a crime under famine-caused crisis? The texts
reflect the author’s strategy that seeks not to look for answers to key questions of the present
or reasons for tragic events, but to highlight mental processes people are aware or unaware
of. For this purpose, the writer puts at center young people familiar with prominent
philosophical movements and capable of self-analysis. In «The Bread Issue», he resorts to Inarrative with a diary-like account. «The Dog» focuses on the character’s inner world. The
subjectivity of a depiction angle is combined with a protocol accuracy of capturing
characters’ emotional, cognitive, and physiological responses.
Discussion. The concept of V. Pidmohylnyi’s «The Bread Issue» and «The Dog» as
texts open for professional reception and meaning-based interpretation is the writer’s
innovation. The author builds texts in such a way that the reader is encouraged to
independently ask questions and look for appropriate answers. Depending on the
interpretation vector, the texts composition and genre peculiarities can be interpreted
differently. In V. Pidmohylnyi’s texts, personality’s dominant existential ideas survive the test
of physiological being and are embodied via mimesis of the character’s bodily experience.
The writer’s flash fiction represents a productive material for further research from the
literary sociology viewpoint.
Keywords: receptive strategy, narrative strategy, small fiction, modernist poetics,
V. Pidmohylnyi.
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Вступ. У 20–30-х роках ХХ ст. українська література переживала справжній
бум. З одного боку, модернізувалися традиційні формати за рахунок нових сюжетів та
образів, а з іншого – автентичні сюжети вживлялися в нові жанри (детальніше див.:
Кулакевич, 2020). У цей період у національному письменстві розробляється, хоч
і спорадично, жанр фентезі.
Попри надзвичайну популярність фентезі й науковий інтерес до нього, про
вивченість цього жанру годі й говорити. У студіях про нього проглядає два підходи до
його розуміння: як літературознавчий жанр і як культурне явище. Та в обох випадках,
намагаючись сформувати дефініцію, науковці порушують однакові питання про
витоки цього жанру, співвіднесеність фантазії й елементів наукової фантастики. Так,
в академічних студіях Цветана Тодорова (Todorov, 1975), Браяна Аттебері (Attebery,
1980, 1992, 2014), Джона Клюта, Фари Мендлесон, Едварда Джеймса (Clute J. & John
Grant eds., 1997), Дона Д. Елгіна (Elgin, 1981), Роджера Бозцето (Bozzetto, 2015),
Матіаса Шварца (Schwartz, 2013) фентезі розглядається як гібридний жанр, оскільки
контамінує міфологію, фольклор, літературні традиції лицарського й готичного
романів, наукову фантастику, детектив, поєднуючи все це з реальним хронотопом чи
історичними подіями. Як літературний жанр фентезі найбільш ґрунтовно, на нашу
думку, відрефлексовано в працях Браяна Аттебері. Так, у монографії «Оповіді про
казки: фентезі і перероблення міфу» науковець зосереджується на творах у жанрі
фентезі, однак не на міфічному змісті, а на тому «як письменники використовують
фантазію, переосмислюючи міф» (Attebery, 2014: 2–3), як «запозичено, інтерпретовано,
пародійовано й відтворено міф» (Attebery, 2014: 3). У вступній статті «Фантазія як
шлях до міфу» Аттебері зазначає: «Міфи не вічні, як і люди, які їх виконують
/ переповідають; вони (міфи. – Л.К.) відбивають історичні процеси і з часом
змінюються разом з культурами, що їх підтримують. Вони не універсальні, оскільки
вичерпний сенс міфу залежить від сукупності асоціацій і соціальних взаємодій,
розділених оповідачем і слухачами» (Attebery, 2014: 20). Аттебері підкреслює, що
жанр фентезі унікально адаптований до імперативів міфу, це такий художній простір,
у якому можна розгорнути серйозні інтерпретувальні ігри без культурних санкцій і
сформулювати неузаконені / нові істини (Attebery, 2014: 21). Аттебері розглядає
фентезі як «творчу і руйнівну гру з репрезентаціями реального світу» (Attebery,
2014: 32): від британської готики до «Володаря перснів» спостерігається «унікальна
історична ситуація» спілкування і вибудовування «певної аудиторії», «реакції на
конкретну соціальну аудиторію» та інтелектуальні проблеми (Attebery, 2014: 33).
Фантазія, акцентує науковець, є ідеальним простором для міфу, оскільки вона здатна
відтворюватися відповідно до потреб кожної окремої оповіді. Докладно вивчаючи
тексти в жанрі фентезі від епохи модернізму до 1990-х років, коли був пік захоплення
подібними творами, автор монографії залучає до аналізу наукову фантастику й
«реалістичні романи», зауважуючи при цьому: «Цікавим є питання стосовно будьякого подібного твору не про те, що він є фентезі чи паранормальним романом, а радше
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про те, що відбувається, коли ми читаємо його як один з цих речей (жанрів. – Л.К.)»
(Attebery, 2014: 38).
На думку українського літературознавця О. Зарицького, «світ художньої
фантастики увільняє авторських героїв від жорстокої детермінованості своїх почуттів,
думок і вчинків, дає можливість виступити проти сприйняття людини як гвинтика
глухої до потреб особистості машини. Занурення у фентезі надає можливість
висловлювати алюзії щодо навколишньої дійсності, пропонує засоби її
реконструктивних змін, оскільки це – “езопівська мова”, за допомогою якої можна
сказати більше, аніж засобами, властивими реалістичній літератури» (Зарицький,
2000: 7). Це, певною мірою, пояснює надзвичайний інтерес письменників до жанру.
Науковці сходяться на тому, що поштовхом до розвитку фентезі і канонічними в цьому
жанрі стали, безперечно, романи Дж.Р.Р. Толкіна «Хобіт, чи Туди і звідти» (1937),
«Володар перснів» (1954), однак при цьому зауважують, що до зазначеного жанру
можна віднести казку Льюїса Керролла «Пригоди Аліси в Країні чудес» (1865), романи
Вільяма Морріса «Ліс за світом» (1894), Френка Баума «Дивовижний чарівник країни
Оз» (1900), Е. Дж.М. Дансені «Дочка короля Ельфландії» (1924), комікси Віндзора
МакКея про пригоди героя Немо у країні Сламберленд (друкувалися з 1905 року),
серію оповідань Роберта Е. Говарда про Конана (видруковувалися в журналі «Вейрд
Тейлз» з 1932 року). Літературними пращурами жанру, на думку науковців, є твори
Мері Шеллі («Франкенштейн», 1818), Едгара Аллана По («Маска червоної смерті»,
1842), Брема Стокера («Дракула», 1897), але в той же час дослідники утримуються від
вказування точної дати появи жанру. Винятком є Джон Клют, який розпочинає історію
фентезі з роману Горація Ворпола «Замок Отранто» (1764) (Clute J. and John Grant eds.,
1997). Зі свого боку можемо додати, що конотації фентезі простежуються в повістях
Григорія Квітки-Основ’яненка «Конотопська відьма» (1833), Миколи Гоголя «Ніч
перед Різдвом» (1832) та «Вій» (1835), романтичній баладі Тараса Шевченка
«Причинна» (1837), Олекси Стороженка «Марко Проклятий» (1870–1876), віршованій
п᾿єсі Лесі Українки «Лісова пісня» (1911) і повісті Михайла Коцюбинського «Тіні
забутих предків» (1911). Згадані художні тексти засвідчують загальносвітову
тенденцію звернення до міфології як колективного несвідомого, сукупності
універсальних культурних архетипів. Метою нашого дослідження є визначення
художніх елементів повісті Ю. Шкрумеляка1 «Огні з полонин» (1929), які вказують на
її приналежність до жанру фентезі.
Методи та методика дослідження базується на поєднанні засад системного
аналізу з елементами рецептивного, текстологічного й компаративістського аналізу.
Юрій Андрійович Шкрумеляк (18.03.1895–16.10.1965) належить до когорти українських
письменників, які в підручниках та посібниках з історії української літератури хіба що
згадуються в тій чи тій обоймі представників краю / жанру / періоду тощо. Він був родом із села
Ланчин, що на Івано-Франківщині (Станіславщині), здобув вищу освіту у Львівському та
Празькому університетах на історико-філософському факультеті. Під час Першої світової війни
вступив у лави Українських січових стрільців. 1945 року за проукраїнські погляди
Ю. Шкрумеляк був засуджений радянською владою на 10 років ув’язнення, яке відбував у
Печорських таборах. Реабілітовано письменника в 1956 році. Помер у місті Коломия та
похований на Личаківському кладовищі у Львові.
Здобуток письменника складається з поеми «Сон Галича» (1920), лірико-публіцистичної прози
«Поїзд мерців» (1922), збірок поезій «Авлева жертва» (1926), «Сопілка співає» (1957), «Співай,
Верховино» (1964), повістей «Чота крилатих» (1928), «Огні з полонин» (1930), «Високі гори та
низини» (1939), п’єси «Стрілець Невмирущий» (1938), творів для дітей («Юрза-Мурза» (1921),
«Записки Івася Крілика», «Мова віків», «Історія України для дітей» та ін.), численних перекладів
світової класики, пристосованих для малого читача (як-от романи Д. Свіфта «Ґулівер у велетнів»,
«Ґулівер у ліліпутів», «Ґулівер у Гиржунів», «Ґулівер у Лапутів», надруковані львівською
друкарнею «Світ дитини» протягом 1932 року). Однак, ураховуючи те, що Ю. Шкрумеляк
публікувався під низкою псевдонімів (Гнотик, Юра Ігорків, Ігор, Олекса Залужний, Максим
Цимбала, І. Сорокатий, О. Підгірський) маємо бути готові до того, що його твори ще
зринатимуть з архівного небуття.
1
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Результати та дискусії. В основі повісті «Огні з полонин» лежать події на
Західній Україні першої половини ХХ століття. Час народження героя марковано
історичним фактом – убивством 28 червня 1914 року спадкоємця австро-угорського
престолу ерцгерцога Франца Фердинанда, що й стало причиною Першої світової війни.
Через долі членів родин Ялинюків і Полотнюків так чи так розгортається одвічна тема
української літератури – відсутність української державності через особистісні
конфлікти
й
елементарні
заздрощі
окремих
представників
народу.
У сконструйованому світі Юри Шкрумеляка докладно пророблено реальний
гуцульський сетинг (суспільно-політичні обставини, історія, культура, особливості
побутування тощо), складовою якого є магія, що створює значимі зв’язки між подіями
і людьми, розділеними простором і часом у межах оповіді. У художній версії
Шкрумеляка маловідоме карпатське селище Ясенове постає як сакральний центр світу,
що оприявнюється опосередковано: на Зелені свята – «на храм» – приїхали люди з
багатьох міст: З Жабйого, з Ворохти, з Микуличина, з Ямного, з Косова, Навіть з-під
Коломиї і подальших долів филею приплив народ. Навіть з-за границі, з Мармароської
Верховини прибули гості (Шкрумеляк, 1929: 30). Цілком по-годжуємося з Тетяною
Биковою, яка означила повість як «авторську квазіісторію про “генія-автохтона”»
(Бикова, 2015: 19), акцентуючи при цьому: «Часопростір Гуцульщини Ю. Шкрумеляка
настільки далекий від локального відображення, що сягає планетарних меж» (Бикова,
2015: 16).
Інтрига виформовується вже на початку твору через згадки про таємничий
заповіт на Дебру, яку має успадковувати третя дитина в родині Ялинюків аж поки
третий не буде син (Шкрумеляк, 1929: 14), опис жахної грози, що супроводжувалася
химерним завиванням і завершилася тим, що від блискавки згоріла найкраща ялина
Івана Полотнюка, увиразнюється появою діда-жебрака з містичною подобою (як-от
[Іван. – Л.К.] <…> на висоті двох метрів побачив виразну голову старезного старця,
з сивою аж зеленою бородою і з такими ж бровами, з-під яких дивилися на нього грізні
чорні очі. Голова старця, здавалося висіла в повітрю <…> (Шкрумеляк, 1929: 22–23);
Юра <…> коли звів руки докупи, він онімів з жаху, бо почув, що його руки трапили в
порожнечу і що там, де повинні були дідові ноги, нема нічого (Шкрумеляк, 1929: 47)).
Магія як обов᾿язковий атрибут фентезі найчастіше представлена в повісті
Ю. Шкрумеляка через низку казково-містичних мікроситуацій: в Івана, що хотів
ударити Юру, німіє / відмовляє рука (Шкрумеляк, 1929: 72); химерний дід – чарівник
Ілько Вихор – завжди зникає, мов розтає (дідо зник, як сонне видиво (Шкрумеляк,
1929: 118)), він промовляє до героїв не матеріалізуючись (актанти чують голос, що
лунає невідомо звідки), оживляє Івана, який вже два місяці був похований, захищає
Ілька від зграї вовків полум’ям-світінням (Раптом, із яких десять кроків перед тічнею,
під його ногами щось тріснуло і з-під снігу бухнув сніп осліпляючого блеску. Той блеск
ніби пройшов цілого хлопця і він став отак, мов горючий корч, ясніючи, як неземна
істота (Шкрумеляк, 1929: 139)); Іваниха засинає з дітьми в Ялинюковій хаті, але
прокидається з ними на згарищі свого обійстя, перенесена чудесним способом; у стані
гніву й рішучості Ілько наповнюється дивним світінням; герой досягає мети завдяки
магічним об’єктам: порошку смерті і порошку світла (Шкрумеляк, 1929: 151, 153)
тощо.
У повісті щедро використано елементи, що так чи так скеровують і на готичну
естетику: у тексті скрізь розкидано згадки про «якусь тайну» (Шкрумеляк, 1929: 120);
Палагна Ялинюкова від ворожки дізнається про незвичайну долю найменшого сина
(Ви, Палагно, щасливі в Бога! Вашого сина не візьметься ні вода, ні огонь, бо аді, він
сам огнем стріляє і злу силу побиває! Щось велике й славне питане йому у Бога
(Шкрумеляк, 1929: 145)); у променях вечірнього сонця хлопчик здається селянам
ангелом благої вісти (Шкрумеляк, 1929: 127); після смерті герої воскресають
(ужалений гадюкою Іван Полотнюк помирає й через два місяці оживає, згодом він
закопує Ялинюка, якого шандарі прийняли за мертвого (Шкрумеляк, 1929: 119); Юра,
очевидно, впадає в летаргійний стан, а не помирає, оскільки згодом повертається
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додому); таємниче гинуть шість вояків, які пограбували кошару Ялинюків і збира-лися
вбити господаря (Шість чорних трупів ворожих вояків лежало, мов пригорілі поліна,
довкола вигаслої ватри (Шкрумеляк, 1929: 124)). Для саспенсу в тексті неодноразово
використано ситуації чудесного порятунку в останню мить (як-от: Вояки оглянулися й
спершу не знали, що він говорить, та коли Юра біг просто на них, один схопився й
замахнувся крісом [рушницею. – Л. К.]. В тій хвилі блисло в облаках і голосний грім
заглушив Юру й повалив його на землю (Шкрумеляк, 1929: 124)). Прикметно, що й
обійстя Юри Ялинюка віддалене від інших подвір’їв (сусідів близько нема (Шкрумеляк,
1929: 7)), що також скеровує на готичну естетику. Усе це дає підстави класифікувати
повість як «готичне фентезі» (Ковалів, 2007: 530).
У готичній естетиці саме художній простір виконує важливу жанротвірну
функцію, адже містить у собі таємницю, тому традиційно події у творах цього жанру
відбуваються у віддалених від населених пунктів місцях: «Що типове для ґотичних
романів – це замки, руїни, покинуті старі будівлі, кладовища й підземелля, дикі гірські
й лісові місцевості» (Качуровський, 2008: 183). У повісті Шкрумеляка значна частина
подій відбувається в хаті Ялинюків чи в лісі. Останній топос відсилає саме до
української літературної традиції. Так, Іван Денисюк, аналізуючи твори М. Гоголя
«Вій», П. Куліша «Огненний змій», М. Сомова «Київські відьми», О. Стороженка
«Марко Проклятий», І. Франка «Петрії і Добущуки», зауважив: «Замість несамовитого інтер᾿єру понурих замків і підземель в українській ґотиці є здебільшого
екстер᾿єр – розкішна природа, якась несамовито і фантастично гарна» (Денисюк,
2004: 148).
Відповідно до канону фентезі, герой виконує сакральну місію, зазвичай
наділений надприродними якостями, має стосунок до таємних знань, які повинен
використати в боротьбі з небезпекою. На думку Браяна Аттебері, Джона Клюта, Фари
Мендлесон, Едварда Джеймса, фентезійний герой є авторською версією культурного
героя. Порівняно з героями казок, герой фентезі усуває глобальні загрози, рятує країну
чи навіть увесь світ, поступаючись особистісним життя. На думку Джозефа Кемпбелла,
культурний герой – це «чоловік чи жінка, які спромоглися піднятися над своїми
особистими й локальними історичними обмеженнями до суспільно значимих <…>»
(Кэмпбелл, 1997: 19). Таким характеристикам відповідає й актант Ю. Шкрумеляка.
Витворюючи образ гуцула, український письменник безперечно спирається на
поетику міфу: народженню хлопчика передують містичні події; під час тяжких пологів
дванадцять фантасмаго-ричних судіїв визначають долю дитини (Будеш здорова – і
буде син, бо огні прийшли з полудня (Шкрумеляк, 1929: 10)), дарують йому магічний
об᾿єкт (скляну кулю / діамантове яблуко (Шкрумеляк, 1929: 48)); хлопчик з᾿являється
на світ на велике християнське (і язичницьке) свято; на новонародженого приходять
подивитися «поважні й статочні сторонські люди» (Шкрумеляк, 1929: 14), даруючи
йому корони-срібняки.
Як зазначила Т. Барсук, «у художньому тексті слова співвіднесені з реальною
і зображуваною дійсністю, із сучасною літературною мовою і мовою художнього
твору. Таким чином, читач відтворює асоціативні зв’язки слова, що й сприяє
функціонально-семантичному розумінню переосмислення імені. Все це допомагає
зрозуміти авторський задум твору. З огляду на це власні імена є релевантним
компонентом у парадигмі засобів художньої виразності у казковому просторі» (Барсук,
2009: 203). Ім’я героя повісті Юри Шкрумеляка є маркером його сутності, відсилаючи
до християнського Іллі, який у свою чергу був трансформацією язичницького Перуна
(«той, що робить вогонь, кидає вогонь, стріляє вогнем» (Войтович, 2002: 364)). Як і
останній, найменший син Юри Ялинюка наділений умінням керувати вогнем (Бо ти
назвеш його Ільком і він буде знатися на всім, що від огню. Він запалить великий огонь,
і та ватра буде гріти всіх добрих і по-кривджених і буде палити всіх несправедливих,
що гноблять нарід (Шкрумеляк, 1929: 62)). На нашу думку, герой Шкрумеляка є
своєрідним культурним палімпсестом, адже крізь гуцульський християнський дискурс

33

Ukrainian sense – Український смисл. 2021. ISSN 2313-443

чітко «проглядає» прадавній міф про Перуна, що був найбільш шанованим
Сварожичем серед українців.
Виформовування образу Ілька як культурного героя відбувається і через імена
його батьків, що відсилають до стихій землі і води (Юрій – Георгій – той, що обробляє
землю; Палагна – «море, відкрите море», тобто вода, що вважається колискою життя
(докладніше: Кулакевич, 2010); у повісті є ситуативне відсилання героїні й до образу
вселенської матері – Ялинючка годує груддю свого сина, близняток Івана Полотнюка
і нащадка Мікуліцкі). У тексті розкидано деталі, що так чи інакше вказують на
приналежність героя і до роду воїнів (Юра Ялинюк – осавул ялинівської січі,
атрибутом його статусу є мідний топірчик, його первісток Василь служить в
австрійській армії).
Відповідно до фентезійної репрезентації світу, останній так чи так
пов’язується із середньовіччям. Певною мірою, це можна пояснити тим, що саме цей
історичний період асоціюється з часами містики й магії. У повісті Ю. Шкрумеляка
саме в середні віки виникає конфлікт між родами Ялинюків та Полотнюків.
Розбудовуючи свою альтернативну історію, письменник використовує фантастичний
мотив реінкарнації: з розвитком сюжету виявляється, що в попередньому житті Ілько
Ялинюк був вірним воїном князя Лева Даниловича, однак загинув через зраду
пращурів пана Мікуліцкі та Івана Полотнюка. Герой має успадкувати Дебру, бо там
таємно поховано його тіло й сховано діамантове яблуко / скляна куля від химерного
діда. Легендарне минуле актантів зринає у вигляді візій, викликаних портретом князя
Лева в підручнику з історії України: Тоді Семен звернув свій погляд на Ілька. І як тільки
їх очі стрінулися з собою, вони оба рівночасно почали наче пригадувати собі давню
якусь пригоду, що разом її пережили. І здавалося їм, що вони вже десь раз бачилися
отак зі собою і що їх лучила дивна, незрозуміла їм тепер звязь чи дружба, чи братня
любов. Цей спогад почав тліти у їх серцях ніби слабка іскорка в поло-нинській ватрі –
їх руки ніби без їх відома злучилися і дружно стискалися і ніби секунду жили вони в
свідомости давним життя і забули за все, що діється з ними тепер, в оцій хвилині
(Шкрумеляк, 1929: 133). Зв’язок із середньовічним княжим воїном спливає і через
несподівану здатність Стефана Мікуліцкі говорити гуцульським діалектом
(Шкрумеляк, 1929: 142). Мотив повернення поєднаний у тво-рі з мотивом двійництва:
нащадок польського роду Мікуліцкі Стефан і гуцул Ілько Ялинюк дуже схожі один на
одного, що, ураховуючи розвиток сюжету, можна потлумачити як братність двох
народів (українців і поляків), оскільки їх вигодувала одна мати / земля.
Жанровизначальним складником фентезі є її квестовість – наявність низки
пригод у магічному чи потойбічному світі, у який потрапляє актант, прямуючи до мети.
За Верліном Флігером, квест – це «подорож, не стільки небезпечна для душі, як для
тіла, – з певною метою, метою, що перевищує її саму» (Flieger, 2017: 210).
Погоджуючись із тим, що подорож є метафорою духовного зростання героя, науковець
розрізняє «пригоди» та «небезпечні ескапади» – захопливі авантюри, «що
закінчуються миром і процвітанням» (Flieger, 2017: 210). Флігер підкреслює, що квест
та авантюра «йдуть за традиційною романтичною траєкторією – подорож і повернення
героя», але квест більше зосереджений на меті, тоді як авантюра – на ескападах
/ зухвалих учинках» (Flieger, 2017: 210). Зі свого боку зауважуємо, що йдеться про
об’єктність і суб’єктність актанта у пригодах як художнього складника авантюрнопригодницького метажанру, до якого належить і фентезі. Із загального змісту праці
В. Флігера випливає, що герой фентезі втягується у пригоди проти власної волі і долає
їх, маючи високу мету. Таким критеріям відповідає й герой Юри Шкрумеляка:
реінкарнація Ілька, його подорож по світу задля усвідомлення свого призначення й
опанування своїх магічних умінь були частиною величного проєкту князя Лева –
звільнення українських територій від іноземних ворогів.
Виформовуючи образ Ілька Ялинюка як національного героя, письменник
розгортає романтичний дискурс. Заради української справи хлопець свідомо
відмовляється від багаторічного і взаємного кохання до Юстинки Полотнюкової: «маю

34

Ukrainian sense – Український смисл. 2021. ISSN 2313-443

одну Матір і Любку, якій маю віддати себе цілого» (Шкрумеляк, 1929: 159). Це певною
мірою зближує образ героя Юри Шкрумеляка з образами героїв пригод-ницьких
повістей «Життя та дивовижні пригоди козака Миколи на безлюдному острові»
Вал. Злотопольця та І. Федіва, «На уходах» Андрія Чайковського. Так, у чоловічому
просторі повісті Вал. Злотопольця та І. Федіва повністю відсутній любовно-еротичний
елемент, жінка як інша стать присутня лише як мати або сестра. Для Миколи
Наливайка саме Україна є жаданою Прекрасною Дамою: у тексті використовуються
епітети, означення, що зазвичай уживаються стосовно коханої жінки: думав про «таку
далеку й солодку Вкраїну» (Злотополець & Федів, 2007: 79); оповідав про «любу
Вкраїну, про її пишну красу» (Злотополець & Федів, 2007: 132); «його любовна туга
горіла тепер рівним вогнем, немов лампада нерукотворна перед образом розп’ятої
Матері-Вкраїни» [курсив наш. – Л. К.] (Злотополець & Федів, 2007: 162). Саме їй
Микола відданий і душею, і тілом, тому навіть у моменти глибокої депресії та зневіри
відкидає самогубство, адже його життя належить не йому, а Україні (докладніше див.:
Кулакевич, 2020: 90–103). Вважаємо, що в худож-ніх творах Вал. Злотопольця та
І. Федіва, А. Чайковського, а також Юри Шкрумеляка на інтерпретації головних героїв
певною мірою позначилася специфіка поетики революційної романтики, згідно з якою,
у час, коли всі мали будувати державу, любов та сімейне життя відходили на другий
план. Любовно-еротичний дискурс не є прикметною рисою української літератури,
тому Юрій Мушкетик цілком слушно зауважив: «Історія кожного народу крута й
терпка, одначе наша – гіркіша за полин. Може, через те на сторінках наших історичних
романів та повістей не гуляють веселі мушкетери й рідко віддають в офіру свої життя
прекрасним обраницям безпечні лицарі, подібні до Айвенго. Вони офірують його
товариству, Батьківщині» (Мушке-тик, 1997: 2).
У повісті «Огні з полонин» сюжетна лінія кохання Ілька з Юстинкою є
й своєрідним варіантом традиційного мотиву боротьби героя за діву. У тексті
Ю. Шкрумеляка цей мотив спочатку трансформовано у мотив гніву монструозного
Івана Полотнюка, викликаного спілкуванням доньки із сином ненависного ворога,
а згодом – у свідому відмову героя від особистого життя і претендуванням Стефана на
дівчину.
Повість, очевидно, стає для Ю. Шкрумеляка тим компенсаторним простором,
у якому гуцули / українці перемагають ворогів. Через розчарованість реаліями
письменник поєднує офіційні історичні події з вифантазуваними і створює свій
національний міф та культурного героя, що уособлює незнищенність кращих синів
українського народу. Твір має неодноразові звернення до читача (Шкрумеляк,
1929: 77, 120), образи членів сім᾿ї Ялинюків ідеалізовані й узагальнені, їхній світогляд
і побутування відбивають відносно монолітну народну свідомість – усе це загалом
скеровує на естетику епосу. Епос має тенденцію транслювати культурні норми,
визначати культурні цінності або ставити їх під сумнів. У повісті «Огні з полонин»
поруч з ідеєю фізичного знищення ворогів як єдино можливого способу їх позбавитися
розгортається ідея відкидання помсти представникам свого народу. Юрій Ялинюк, а
згодом і його діти неодноразово приходять на поміч Іванові Полотнюку, що змушує
останнього усвідомити свою заздрість, жорстокість і несправедливість до інших як
негативні якості, що колись спонукали його предка до зради, і таким чином
перекодувати генетичну сутність свого роду. Відкопаний Іван має можливість
споглядати, як зростають його доньки, але не може впливати на формування їхнього
світогляду й ставлення до людей. Метафоричної невидимості для сім᾿ї, як і таємничий
дід, Полотнюк досягає через статус жебрака, адже традиційно останній ігнорується в
реальному світі. Стефан Мікуліцкі, ставши на бік гуцулів, усе ж не вбиває свого батька,
відкидаючи таким чином етику покарання через брато- і батьковбивство.
Висновки. Отже, повість Юри Шкрумеляка «Огні з полонин» є гібридним
текстом, що поєднує в собі елементи чарівної казки і героїчного епосу, готичного та
історичного романів, елементи наукової фантастики. Головний герой виконує гло-
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бальну місію звільнення українського народу, у повісті наявна магія, в одній часовій
площині діють актанти з різних епох. Усе це дає підстави означити твір як фентезі.
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Резюме
Постановка проблеми. У 20–30-х роках ХХ ст., коли українська література
переживала справжній бум (з одного боку, модернізувалися традиційні формати за
рахунок нових сюжетів та образів, а з іншого – автентичні сюжети вживлялися
в нові жанри), у національному письменстві розробляється, хоч і спорадично, жанр
фентезі.
Метою дослідження є визначення художніх елементів повісті
Ю. Шкрумеляка «Огні з полонин» (1929), які вказують на її приналежність до жанру
фентезі.
Методика дослідження базується на поєднанні засад системного аналізу
з елементами рецептивного, текстологічного і компаративістського аналізу.
Основні результати дослідження. Проаналізовано повість «Огні з полонин»
і встановлено, що у сконструйованому світі Юри Шкрумеляка докладно пророблено
реальний гуцульський сетинг, складником якого є магія, що зв’язує події і людей,
розділених простором і часом у межах оповіді. У художній версії Шкрумеляка маловідоме карпатське селище Ясенове постає як сакральний центр світу. Зазначено, що
в повісті щедро використано елементи, що так чи так скеровують і на готичну
естетику. Відповідно до канону фентезі, герой Шкрумеляка виконує сакральну місію,
наділений надприродними якостями, має стосунок до таємних знань, які повинен
використати в боротьбі з небезпекою. Підкреслено, що витворюючи образ гуцула,
український письменник безперечно спирається на поетику міфу: герой є своєрідним
культурним палімпсестом, адже крізь гуцульський християнський дискурс чітко
«проглядає» прадавній міф про Перуна. Виформовування образу Ілька як культурного
героя відбувається й через імена його батьків, що відсилають до стихій землі і води.
У тексті розкидано деталі, що так чи так вказують на приналежність героя і до
роду воїнів.
Зауважено, що відповідно до фентезійної репрезентації світу, останній так
чи так пов᾿язується з середньовіччям. У повісті Ю. Шкрумеляка саме в середні віки
виникає конфлікт між родами Ялинюків та Полотнюків. Жанровизначальним
складником фентезі є її квестовість – наявність низки пригод у магічному чи потойбічному світі, у який потрапляє актант, прямуючи до мети. Таким критеріям відповідає й герой Юри Шкрумеляка: реінкарнація Ілька, його подорож по світу задля
усвідомлення свого призначення й опанування своїх магічних умінь були частиною
величного проєкту князя Лева – звільнення українських територій від ворогів.
Висновки і перспективи. Повість Юри Шкрумеляка «Огні з полонин» є гібридним текстом, що поєднує в собі елементи чарівної казки й героїчного епосу,
готичного й історичного романів, елементи наукової фантастики. Головний герой
виконує глобальну місію звільнення українського народу, у повісті наявна магія, в одній
часовій площині діють актанти з різних епох. Усе це дає підстави означити твір як
фентезі.
Ключові слова: фентезі, авантюрно-пригодницький жанр, мотив реінкарнації, квестовість, готична проза
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Ludmyla Kulakevych
FANTASY CODE IN THE NOVELLA OF YURI SHKRUMELYAK
«LIGHTS ON MONTANE MEADOW» («OHNI Z POLONYN»)
Abstract
Background. In the 1920 – 1930s Ukrainian literature picked up rapidly due to
modernization of traditional plots and images as well as implementation of new genres, in
particular the fantasy.
Purpose. The article seeks to define the fantasy art features in Yurii Shkrumeliak's
novel «Lights on Montane Meadow» (Ohni z Polonyn).
Methods. The article employs basic literary techniques as well as receptive,
textological, and comparativistic techniques.
Results. Having analyzed the novella by Yurii Shkrumeliak, we established that the
author has constructed an intricate world, based on the real Hutsul setting augmented with
magic, which connects events and people, divided by space and time within the narrative. In
Shkrumeliak's artistic version, a little Carpathian village of Yasenove appears as the sacred
center of the world. The novella includes numerous elements that in one way or another point
to the Gothic aesthetics. According to the canon of fantasy, Shkrumeliak's hero has a sacred
mission, he possesses supernatural abilities, related to secret knowledge, which must be used
in the fight against danger. Creating the image of a Hutsul, the Ukrainian writer undoubtedly
relies on the poetics of myth: the character comprises a kind of cultural palimpsest, as
through the Hutsul Christian discourse the ancient myth of Perun is clearly visible. The
formation of Ilko’s image as a cultural hero occurs through the names of his parents, which
refer to the elements of earth and water. The text scatters details that in one way or another
indicate the character’s affiliation to the lineage of warriors.
According to the fantasy representation of the world, the latter is somehow
associated with the Middle Ages. In Yurii Shkrumeliak's novella, a conflict between the
Yalyniuk and Polotniuk families arises in the Middle Ages. The genre-determining
component of fantasy is a quest – the series of adventures in a magical world or underworld,
where the actant finds himself and where he has to work out his way to the goal. Yurii
Shkrumeliak's character meets these requirements as well: Ilko's reincarnation, his journey
around the world to fulfill his destiny and master his magical skills were a part of Prince
Lev's majestic project – the liberation of Ukrainian territories from enemies.
Discussion. It is worth mentioning that Yurii Shkrumeliak's novel «Lights on
Montane Meadow» (Ohni z Polonyn) is a hybrid text that combines elements of a fairy tale
and heroic epic, Gothic and historical novels, elements of science fiction. The protagonist
performs a global mission of liberation of the Ukrainian people, the novella includes magic,
actants from different epochs operate in the same time plane. All these facts allow us to define
this work as a fantasy.
Keywords: fantasy, adventure genre, reincarnation motif, quest, gothic prose.
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Вступ. Історія української літератури засвідчує, що її творці ніколи не були
осторонь від сенсовизначальних подій життя українського народу, його соціальних,
політичних, культурних і навіть економічних інтересів. Але при цьому на першому
плані як одна з найактуальніших була ідея волі народу. Цей мотив особливо
активізувався в поезії і прозі українських письменників з 1918 – 1920-х рр., коли
Україна (і не тільки Україна) опинилася в тенетах Першої світової війни і світової
революції, боротьби докорінно протилежних сил: революціонерів і контрреволюціонерів, поміщиків, буржуазії, капіталістів і бідаків-селян та робітників. Акцен-туючи
на цьому, О. Досвітній 1 , у цей період один із найактивніших агітаторів за
соціалістичну революцію, у статті «Де вихід бідних галичан» («Галицький комуніст»,
1919 р.), перерахувавши місця поширення заворушень, започаткованих «в деспоти-ній
імперії Росії» <…> «у всі кінці світа» («Германія, Австрія, Болгарія, Турція, Індія,
Китай, Корея і т.д.»), підкреслюючи, що «всі малі нації та краї з загальної соціальної
революції розбурхують нові революції – національно-політичні (як Польща, Ірландія,
Індія, Корея), а слідом за тим починають ставати на світовий герць за соціальну
революцію (як Росія, Україна, Угорщина, Германія)» (Досвітній, 1919), наголошує на
безправ’ї й бідності селянина та робітника, їх експлуатацію поміщиком, буржуєм,
капіталістом, робить висновок, як вийти із цього становища: «Знищивши це все,
перетворити ввесь, ввесь цілком старий лад – починаючи від вищого органу
підпорядкування і кінчаючи школою та самим вузьким міським правопорядком»,
викладаючи своєрідно тактику досягнення цієї мети – створити «диктатуру пролєтаріята»2, дійти «до корінного перевороту старого устрою». При цьому, роз’яснюючи
деталі її здійснення, зазначає, що це «мусять виконати вони (тобто робітники й селяни) самі»: «взяти всю владу в свої руки і своєю диктатурою перетворити у себе всі
форми старого буржуазного устрою на новий соціалістичний і цим допомогти
пригніченим братам у всьому світі – в їх борні проти гнобителів робочого люду»
(Досвітній, 1919).
У статті О. Досвітнього «Де вихід бідних галичан» вихід пролетаріату й селянства на шлях «світової революції» названо «заворушеннями». Ідентичність цього
поняття з повстанням відчутна в наведеному вище узагальненні у фіналі статті.
Можливість такої інтерпретації прочитується в додатку до цієї статті, названому
«міжнародним оглядом» – «З світового визвольного міжнародного руху», підписаному Ол. Досвітнім. Перелічивши ті самі точки заворушень, що й у статті «Де вихід
бідних галичан», автор на означення борні народів названих країн вживає слово
Олесь Досвітній як досвідчений журналіст-революціонер у лютому 1919 р. був призначений
у Тимчасовий комітет компартії Східної Галичини і Буковини з місцем перебування в Києві на
посаду директора пресбюро й редактора газети «Галицький комуніст». У серпні 1919 р. був
відряджений для підпільної роботи в Галичину, окуповану Польщею. У групі підпільників, крім
Досвітнього, були його дружина М. Курська-Досвітня, І. Кулик та ін.; у вересні вони були
заарештовані. Через чотири місяці повернулися в Україну в обмін на польських полонених.
2 У цитатах із статті О. Досвітнього збережено правопис оригіналу.
1

40

Ukrainian sense – Український смисл. 2021. ISSN 2313-443

«повстання». У зв’язку з цим фінальне утвердження-запитання логічно спрямовує на
активізацію дій – боротьбу проти гнобителів: «Невже ще далі ореол гніту капіталу над
бідаками буде продовжуватись там, де гасла комунізма – радянські промені осяяли
змучені, як Галичина, краї». У статті О. Досвітнього порушено важливу для
української історії тему повстань під різними прапорами, але об’єднаних метою
здобуття волі. Твори 1920 – 1930 рр., у яких висвітлювалася ця тема, були довгий час
заборонені, що перешкодило вивченню особливості її художньої реалізації. Мета
дослідження – окреслення специфіки художнього втілення теми повстанства
в українській літературі Розстріляного відродження.
Методи та методика дослідження базуються на поєднанні засад системного
аналізу з елементами рецептивного, текстологічного підходів до інтерпретації тексту.
Результати та дискусії. У час революції та громадянської війни завирував
повстанський рух і в Україні. Створювалися партизанські загони, загони повстанців,
повстанські республіки як більшовицького, так і антибільшовицького спрямування.
Реальні події, конкретні їх учасники стали об’єктом художньої творчості письменників (найчастіше початківців, а то й майбутніх). Реальність зображених епізодів
діяльності повстанців, пафос їх художньої презентації (у залежності від політичноідеологічної свідомості і повстанців, і авторів творів про них) зумовлені рівнем
пізнання самих подій. Серед авторів, які художньо осмислювали повстанство
й повстанців в Україні, були й безпосередні учасники цього руху. Так, М. Хвильовий
був організатором загонів повстанців і керівником однієї з повстанських республік –
Мурахвянської на Богодухівщині (Ган, 1947: 26); Гр. Косинка був у загоні Зеленого;
свідком повстанської боротьби був В. Підмогильний.
Від конкретних подій повстанського руху відштовхувалися і поети, і прозаїки,
і драматурги. Василь Блакитний у поезії «Повстання» (1918 – 1919) подає один день
боротьби – повстання проти гетьмана (грудень 1918 р.). Два плани переживань:
перемоги (ворога змішав безумно-смілий напад. Панцирник здобуто…) і поразки, бо
не надійшла підмога: Затремтів напружено мотор. / Мов приріс наган до пальців, /
Ох, уже стискає міцно коло ворог, / Кулі чітко лучать в панцир (Блакитний, 1958: 75).
Радість перемоги й тужливі «жалобні Шопена звуки» – як сигнал втрати героя. Його
не названо в тексті вірша. Його ім’я винесено в означення присвяти, даної відразу після
заголовка, – Андрієві Заливчому 3 . Немає і характеристики його безпо-середньо в
поезії. Лише окремі, але дуже важливі деталі предметного й почуттєвого сенсу, що
зорієнтовують на мотив смерті: …заціплений в руках наган, На червоно-чорну рану»;
«Хтось вночі заломить у смертельній тузі руки, відтінені образом печалі, що
змінюється виразом готовності подолати ворога ціною власного життя в ім’я
збереження життя в найвищому його вимірі:
Душ блакить пекучо повна вщерть,
Розгорілась, ятриться любов’ю:
За життя розплата тільки кров’ю,
Тільки смертю переможеш смерть.
Це остання строфа другої частини вірша Блакитного «Повстання». Загалом поезія
складається з трьох частин; у першій (найбільшій) ідеться про день битви, про
перемогу й поразку. В останній третій – лише одній чотирирядковій строфі (катрені) – виражено наказ і клятву як яскравий приклад вияву відданості справі й віри
в перемогу:
Горячково стукав, поспішав ся телеграф,
Знову кинув іскру Комітет:
– Кров горить на наших прапорах,
Заливчий Андрій Іванович – 14 (26) 1892 – 17.12.1918 – український письменник і громадський діяч. За участь у харківській організації есерів був засланий до Тургайська. Після
Лютневої революції повернувся. У 1918 р. – один із керівників повстання проти гайдамаків
і німецьких військ у Чернігові. Загинув під час повстання (Українська радянська енциклопедія:
у 12 т. / гол. ред. М. Бажан. Київ: Головред УРЕ. Т.4. С.163).
3
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Наша кров.
– Вперед! (Блакитний, 1957: 76).
П. Тичина в притаманній йому лірично-оптимістичній манері відгукується на
повстанський рух в Україні у вірші «На майдані…», у якому кожен образ є виявом
внутрішнього стану не окремої людини, а маси, яка піднялася на боротьбу за волю.
У цьому контексті виділено деталі, просторові й соціальні, як вказівки на місце, час,
тип повстання: На майдані коло церкви революція іде. – Хай чабан! – усі гукнули, – за
отамана буде. «Революція», «сільський майдан», «чабан», «отаман» – конкретні
прикмети майбутнього повстанського загону селян. Наступна констатація ознак
внутрішніх прочувань сучасного спроектовано теж на майбутнє (закипіло, зашу-міло, –
тільки прапори цвітуть…; засмутились матері). Зауваження подієвого плану (гей, на
коні, всі у путь) підтверджує вибір селянами свого шляху в майбутньому – власної
волі. Пейзажна лаконічна замальовка своєрідно скорельовує на мотив благословення
їхнього рішення світом: …та світи ж ти їм дорогу, ясен місяць угорі!. Наступний, на
перший погляд, уповільнений темп представлення змін у при-роді: На майдані пил
спадає, / Замовкає річ… / Вечір. / Ніч (Тичина, 2013: 18), – наголошує на виконанні
завдання: отамана обрано, загін пішов битися за світ волі. У вірші «На майдані…»
П. Тичини немає безпосередніх вказівок на політичні позиції ні тих, хто став
повстанцем, ні тих, проти кого розгорнуто боротьбу. Основна мета повстанців –
здобути волю. Можливо, саме через це вірш цей на багато років став хрестоматійним
і був в програмах з вивчення української літератури в радянській школі, адже
більшість творів на цю тему були заборонені ще до їх публікації чи після.
Значний інтерес до теми повстанства у 1920-х роках виявили прозаїки, які
збагатили українську літературу самобутніми за жанрами й поетикою творами. Серед
них і новели Гр. Косинки, безпосереднього учасника повстанського руху. У новелі
«Десять» він зобразив один із повстанських загонів на чолі з «партійним есером»,
отаманом Божком, що воює з комуністами. Серед хаосу в країні – його 40 повстанців,
добре озброєні, рішучі, особливо тут, у житах (Косинка, 1989: 51–52), – саме це
місце («в житах») вони обрали для своєї дислокації. У центрі сюжету цієї новели є
епізод зустрічі Божка з комуністом Рубелем, якого партія командирувала для
організації комнезамів в район Черкаського повіту (Косинка, 1989: 51). Рубель на місці
своєї роботи опинився в полоні в повстанців. Він, побачивши «загорілі обличчя
повстанців», «переляканий на смерть», що відразу оприявнюється на рівні його
мовлення (Щось сперло в горлі <…> захлинаючись, кидав за своїм вічним «ну» два
слова заплутані, неясні... «– Ну, да. Я бачу, знаю, що ви мене зрозумієте. – Я –
непорозуміння… Знаєте…» (Косинка, 1989: 52)). Характеристика Рубля негативна, як
така вона прочитується в його поведінці: з переляку він відмовляється від своїх
політичних переконань, починає говорити про те, що поділяє погляди повстанцівесерів, виконує їхні вимоги – скидає «ботінки», віддає їм; скидає брюки, підставляючись під шомполи. Негативність характеристики Рубля поглиблюється у вираженні сприйняття його повстанцями. Божко відзначає його жах і його рабську брехню
(Косинка, 1989: 53). Таке зображення комуніста в новелі «Десять» викликало критику,
як і «опоетизація» селянського повстанського руху в новелі «На Золотих Богів».
В останньому творі сільський повстанський загін зображено в ситуації бою із
«золотопогонниками» – денікінцями – у битві перемоги. Таке означення битви селян
умотивовано на початку новели в емоційному виділенні мети, в епіцентрі визначення
якої ключові образи – землі і волі: Б’ється червона селянська воля, умирає на своїх
осьмушках і обніжках, але боронить тілами, кров’ю свої оселі од армії «золотих
богів» (Косинка, 1989: 43). Епізоди життя українського села, боротьби селян проти
добре вишколеної армії «золотопогонників», що наступає на село Медвин, виокремлені з реального життя селян моменти, зіставлення ситуації бою з природою, у деталі
опису якої акцентують її роль як співучасника подій, актуалізують зміст трагічного як
прояв героїчного. Уже третій день як ревуть гарматні бої над околицями Медвина:
гукає, сміється ворожа артилерія – а за кожним її гуком піднімаються до неба
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криваво-червоні стежки полум’я з селянських осель (Косинка, 1989: 49), – це початок
новели. Своєрідним пафосом метафоричних образів цієї характеристики бою,
народнопоетичною тональністю оповіді із цим початком співвіднесено епізод битви
Сеньки-кулеметника з ворогом: І летить… Чуб розчисується на льоту вітра, в очах
гартується залізо з кров’ю і – смага з піни на губах припала пилом, чорніє… Летить
сонячною курявою Сенька-кулеметник і строчить умілою рукою по ворожих лавах
(Косинка, 1989: 44). У цьому контексті загибель Сеньки-кулеметника освя-чується як
героїчна, як необхідність у досягненні мети – землі, волі і в ім’я життя інших, таких,
як його менші брати, що загинули в підпаленій ворогом хаті, щоб не плакали матері,
втрачаючи дітей на війні. Образ матері Сеньки у фіналі новели «На Золотих Богів»
набуває символічного значення. Деталі її реакції на втрату дітей (як чайка б’ється
грудьми), простору зруйнованого села (страшне згарище села), відтінення її «горяжурби» словами пісні підтекстово зорієнтовують її образ на образ «сторозтерзаної
України».
Тема повстанства цікавила і М. Хвильового як письменника, що цілком природно, враховуючи його шлях у лавах. М. Хвильовий (М. Фітільов) був причетний до
повстанського руху в Україні особисто. Восени 1918 р., коли почалося повстання
проти гетьмана, він організовує загін селян Козівки та б’ється за створення
Української республіки. Із Мурахви (на Богодухівці) прогнали комісарів, які хотіли
завести в цьому селі «совєтські порядки», чинили опір спробам накласти на них ярмо
червоного прапора. У 1918 р. Мурахівську республіку очолив поет Т. М. Пушкар,
соціаліст-революціонер. Начальником штабу при ньому був М. Хвильовий (Ган, 1947:
26 – 27). Звісно, що цей період його життя не залишився поза його інтересом як
майстра художнього слова. Про нього йдеться в його новелах «Солонський яр»
і «Чумацька комуна» та ін. Оригінальний аспект повстанства осмислюється й у його
повісті «Санаторійна зона», у якій зображено не події боротьби повстанців за
утвердження в житті своїх ідеалів, а людину, яка, пройшовши шляхом до «подо-лання»,
«доброхітно приймає послугу тих, з ким до цього часу…» вела «запеклу боротьбу»
(Хвильовий, 1990: 390); випробування її в умовах на межі між минулим і сучасним, що
зумовлює внутрішній конфлікт і його розв’язку. Уособленням такої людини в повісті
«Санаторійна зона» є образ анарха. Представляючи його ретро-спективно в
повстанському часі, М. Хвильовий пов’язує розвиток теми повстанства із концептом
кризи свідомості героя, його учасника, спричиненої його відчуттям своєї
«безвихідності», відтіненої його вчинками, як наприклад, його вибором санаторію як
місця захисту від минулого. Він вважає свій шлях до нього подвигом, настільки
нехарактерне для нього використання знайомства, щоб попасти на санаторійну зону.
При цьому анарх іронічно згадує ті свої вчинки, що передували його
здійсненню: …у стані якоїсь молодечої безшабашності <…> спалив чорний прапор і
відважно розгортав багряний. Уважаючи таку свою поведінку свідченням «кризи
свідомості», анарх перекидає місток до іншого свого стану – «перелому», в обставинах
якого відбувається переоцінка цінностей: Тепер він бачив, що спаливши чорний, він
багряний, можливо, не розгорне. Він бачив, нарешті, що перелом був фікцією
(Хвильовий, 1990: 390). У контексті такого «розладу свідомості» героя М. Хвильовий
художньо реалізує ідею дисгармонійності внутрішнього світу повстанця, колишнього
махновця, в умовах більшовицької влади, сутність якої розкривається в розвитку
сюжетної лінії насамперед анарха.
Образ анарха спроектовано на тему повстанського руху, ідеологічна
спрямованість якого розкривається в багатогранності аспектів характеристики героя
та його оточення. Знаковою деталлю на її початку є завуальованість його
найменування: «анарх» без «іст». Чи прізвисько, чи псевдонім? За визначенням однієї
з героїнь (пацієнтки санаторію, рекомендованої автором у вступній частині повісті як
записувачка подій у санаторії для майбутньої книги): Без «іст» <…> ще волохатіше,
мов Махно, мов вся та вольниця, що мчить по степах диким кошмаром (Хвильовий,
1990: 379). Порівняння з Махном, згадка «вольниці» є першими натяками на зв’язок
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героя з повстанським рухом і підкресленням оцінки його в той час як анархічної сили,
що поглиблена й характеристичним зіставленням – «диким кошмаром». Надалі зв’язок
анарха з повстанцями прочитується на рівні натяків, недомовок інших та його
самохарактеристики.
Найбільш вразливими є натяки Майї, що супроводжуються прикметним
образом сміху та є функціонально значимими в розкритті її справжньої сутності
(«сміх-регіт», «зареготала», «негарний сміх»). Ключовою деталлю в атестації анарха є
порівняння його із Савонаролою. Теж за посилом Майї: звертаючись до анарха, вона
називає його «Савонарола» або в зменшувальній формі – «Савонаролочко»4. Устами,
як зауважено автором, «миршавого дідка» його поіменовано «Тавонарола»
(Хвильовий, 1990: 383). В одній із ситуацій такого звернення Майї до анарха
письменник фіксує увагу й на тональності її вимовлення, поступово підводячи до
найголовнішого в розкритті її сутності: означення стилю вислову її думки як
«тараторення» стосовно політичного змісту можливої розмови про «волохату
махновську вольницю, яка мчить по степах диким кошмаром». «Тараторення» – підкреслення несерйозності мовленого, але наступна фраза контрастує із тим означенням.
Вагомість її змісту підкреслена й тим, що вона звучить не вперше стосовно
характеристики анарха. Натяки на минуле анарха в його розмовах з Майєю та іншими,
епіцентричні в розвитку мотиву підозри, підтверджуються провокаційним запитанням
Майї, адресованим анархові: «Правда?..» і його відповіддю – «Правда!». Цей обмін
запитання – відповідь зумовлює розуміння реплік Майї як «безпардонні натяки» на
його минуле, а її кокетування при цьому «було вже просто глумом», що виводило його
з рівноваги «і обіцяло сюрпризи» (Хвильовий, 1990: 385). Відчуття останніх
активізувалося з розвитком мотиву підзори.
Підозрілою видається анархові Майя, що, на його думку, засвідчене її
цікавістю до його минулого, її провокуючими натяками та неприродним сміхом.
Підозрілість в анарха викликає й поява Карна, його намагання бути постійно біля нього.
В атмосфері цієї неабиякої підозрілості, «яка росла й набирала сили», на-роджується
відчуття «безвихідності». У його вираженні безпосередні «складники психічної
сфери» (страх, істерія, анамнез, напади жури) поєднані з метафоричними. Образ
«таємної тайги підсвідомості» – символ тієї «безвихідності». До його роз-шифрування
долучено образ тюремної камери, що концептуалізує образ зони в просторовій позиції
«санаторійна зона», скорельовуючи її на позицію зона – тюрма. Згадаймо епізод
післяобіднього відпочинку («мертвої лежанки») у її (зони) проти-ставленні
«командній висоті» над річкою, у просторі якої поставлено крапки життю Хлоні й
анарха. Контрастує з простором командної висоти простір палати, заповнений
хворими, не стільки фізично, скільки духовно, що відтінено й ознаками природного
світу (ніч / день). У цих параметрах розгорнуто й роздум-характеристику анархом себе
і своїх дій, поцінованих ним як «безрезультативність».
У листі-відповіді сестри такий стан анарха атестується як «екзальтація», а його
сприйняття довкілля (соціуму) як «дребедень» (Хвильовий, 1990: 457). У листі аноніма
анарху, тональність якого погрозлива, анарха неодноразово названо революціонером,
при цьому в характеристиці світу, у якому він перебував, зведено (за змістом)
несумісні концепції: «Маркса й геніальну революцію» із «диким шовінізмом і
порнографією» (Хвильовий, 1990: 485). Після того проголошуються запитання: Чому
люди живуть під псевдонімами, для чого конспірація і Майї, і Карно, і анарху?
Відповідь у підтексті оповіді про них. Погроза аноніма на адресу анарха і є останнім
словом у визначенні наслідків його перебування в лавах повстанців – смерть.
Савонарола Джіроламо (21.09.1452 – 23.05.1498) – флорентійський релігійно-політичний діяч,
поет, виступав проти світської влади, очолив флорентійську республіку в час вторгнення
французьких військ до Італії (1494 – 1498). У той же час виступав проти гуманістичної культури.
Непослідовність його політичної діяльності призвела до збурення мас. Савонарола був
відлучений від церкви, незабаром і страчений (Українська радянська енциклопедія: у 12 т. /
гол. ред. М. Бажан. Київ: Головред УРЕ, 1983. Т.9. С. 542).
4
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В останньому розділі повісті «Санаторійна зона», що автором презентований як
«щоденник» – «Із щоденника хворої…», завуальовано вираз тези про типовість такого
фіналу таких революціонерів, як анарх. Маючи це на увазі «хвора» в записі про свої
біль і жаль з приводу того, що життя коротке, і вона не встигла, не розказала, що
мусила розказати. Що саме не розказала, у записах відсутнє. Але в підтексті її бачення
майбутнього прочитується питання, яке її тривожить: чи можливо буде розповісти
правду? Відповіді автор не дає: … я вже бачу перед собою нових людей – сильних, як
леопард, прозірних, як чека, і вільних, як воля. Невже ж фортуна не допустить, щоб
я про них написала повість? (Хвильовий, 1990: 486 – 487]. Повість М. Хвильовий
написав. Але до читачів вона, як і правда про її автора, дійшла лише на початку 90-х
років ХХ століття.
Така ж доля і творів про повстанство й не тільки про повстанство В. Підмогильного. Розкриттю правди про цей рух В. Підмогильний присвятив цикл оповідань
«Повстанці», повість «Третя революція», у яких художньо показав «світ жорстокої
революції і громадянської війни», які дали підстави С. Єфремову зарахувати юного
автора до когорти письменників, які «розробляють психологію людини» (Єфремов С.,
1991: 390). Зображуючи події повстанського руху в реальному часі й просторі (1918 –
1919 рр.; Катеринослав, Павлоград, Новоіларіоново (Собачий хутір)), В. Підмогильний акцентував увагу на розкритті психології воїна, що став на захист своєї волі та волі
інших. Після публікації перших оповідань В. Підмогильного на цю тему у збірці
«Твори. Том 1» 1921 року («Ідуть», «Перед наступом», «Гайдамака») В. Юноша
(псевдонім П. Єфремова) у статті «Поет чарів ночі» (альманах «Вир революції»,
Катеринослав) підкреслював, що їх автор «не прикрашає правди життя, а оголює
болячки її», що «в атомах життя чулі нерви його намацують цілі світи, незвідані,
неспокійні, недосліджені» (Єфремов П., 1993: 36 – 37]. Дійсно, у цих оповіданнях
В. Підмогильний виявляє мистецтво розкриття внутрішнього стану юної людини, що
прагне бути в епіцентрі буремних подій життя.
Цікаво, що в оповіданні «Гайдамака» з повстанського циклу В. Підмогильного інтерпретація повстанства розгорнута через сприйняття учнів сьомого касу
гімназії – Василя та Олеся, які пристали до загону гайдамаків у час їхньої «бійки» із
червоногвардійцями та потрапили в полон. За словами Олеся, він пристав до
гайдамаків, бо зовсім розчарований у житті; від свідомості своєї непотрібності
(Підмогильний, 1989: 259, 260). Через співвіднесеність «я» героя та світу повстанців
В. Підмогильний психологічно розкриває недосконалість повстанського, гайдамацького, руху. Олеся, скажімо, дивує та викликає презирство до гайдамаків те, що
вони «без бою» відступили в сутичці із червоногвардійцями (“А нащо було здаватися?
Їх же небагато< …>. «Запорожці!” – подумав з презирством… (Підмо-гильний, 1989:
263)). Роздуми Олеся про те, що спричинило самороззброєння «вільного козацтва»,
чому селяни схилилися на бік більшовиків, завершуються зміною його ставлення до
гайдамаків: він розчаровується в них та шкодує, що не пішов до червоногвардійців <…>
ті хоч б’ються, грабують (Підмогильний, 1989: 262), тобто діють. На тлі таких його
роздумів з’являється постать Дудника в епізоді його розстрілу, Дудника-отамана, який,
коли усі здались, ще стріляв із кулемета і забив їхніх чоловік шість (Підмогильний,
1989: 263). Саме від впливом цієї ситуації та поведінки в ній Дудника на рівні
підсвідомості героя знову пробуджується бажання бути з гайдамаками. Звернення
Дудника до гайдамаків: …Хлопці! Не забувайте мене й Україну, – зумовили вигук
Олеся: Не забудем! Цей емоційний порив юнака, як і його прихід до гайдамаків, не
здобуває в тексті оповідання політичного вмотивування; та й не усвідомлював він у
цьому плані свій прихід до гайдамаків. Але саме в його констатації закодовано
зародження протесту проти пасивності повстанців та й іншої інтерпретації
внутрішнього сум’яття героя: Олесь не сприймає й червоних. У першій лаконічній
характеристиці останніх його устами підкреслено негативну рису – «грабують». З
розвитком сюжетної лінії гайдамаки – червоногвардійці до неї додаються деталі зла –
«починають звіріти», «зі злістю», «злі очі», «злодії та душогуби». Такі оцінки
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викликають дії червоногвардійців (допити полонених). То зближуючи героя з
гайдамаками, то навпаки – відокремлюючи його від них та й червоногвардійців,
В. Підмогильний стверджував абсурдність «світу тієї війни».
Наступний етап реалізації теми повстанства в Україні – цикл оповідань і новел В. Підмогильного «Повстанці». Написані в Катеринославі, вони були подані
1921 р. (після переїзду їх автора до Києва) до видавництва «Час», але не були
опубліковані, через що В. Підмогильний переслав їх до еміграційного журналу «Нова
Україна», що виходив у Празі –Берліні, де вони й були надруковані 1923 р. Редакторів
журналу (В. Винниченка й М. Шаповала), а потім і читачів твори циклу зацікавили
закодованою в їх текстах відповіддю на питання зумовленості виступу селян проти
радянської влади земельною політикою останньої, соціальні реалії якої досить повно
наведені в монографії В. Мельника (Мельник, 1994: 121 – 123).
У циклі оповідань В. Підмогильного «Повстанці» в зображенні протесту
селянства проти радянської влади, яка не виконала своєї обіцянки: «Земля – селя-нам!»,
поєднано реалії дійсності із метафорично-символічними образами. Їх полі-тичний
підтекст і друкування за кордоном викликали гостру критику й заборону друкування
в Україні. Уперше ці оповідання в Україні були опубліковані 1990 р. у журналі
«Прапор» (№7).
Порівняно з оповіданням «Гайдамака» герої циклу «Повстанці» свідомі своєї
позиції і мети, що оприявнюється не через політичні заяви, а на рівні почуттів,
співпереживань, викликаних дійсністю. У першому оповіданні циклу («Ідуть»), сюжет
якого структурується як психологічна характеристика динаміки почуттів героїв,
означених лексемою, винесеною в заголовок твору – «ідуть», що неодно-разово
повторюється на вербальному рівні і є ключовою парадигмою в розвитку мотиву
вибору шляху до повстанців. Конкретизація його сутності лаконічно реалізується в
першій сцені через деталі праці героїв, батька і сина (Прокопа і Тараса) Лісових, –
«одбудови гатки» на дорозі, бо незабаром доведеться «возити зерно до млина». Саме
в ній презентоване кардинальне слово – повідомлення сина (Тату, <…> я піду до
батька Зайченка (Підмогильний, 1990: 66)) й авторське зауваження стосовно реакції
на нього батька, урешті й сина: Після цього обидва ретельно працювали. Головний
концепт реакції батька на повідомлення сина – мовчання, зміст якого розкривається в
стилі імпресіонізму, у візійно представленій ситуації, в епіцентрі якої образ коней,
наділених людською здатністю почувати, сприйняття ними поведінки господаря
антитетично їхнім сподіванням. Вигук-наказ «Гей!» Прокопа, що взявся за віжки,
пробуджує в конях надію на повернення до стайні, але залізом вуздечки звернули їх до
могили, звідкіля брано землю, тому не повірили господарям, коли ті повернули їх
додому – вони вже не бігли: були певні, що знову доведеться звертати до могили. Але
вони знову помилились (Підмогильний, 1990: 66). У підтексті цієї ситуації
прочитується неспокій батька й сина.
Продовження мотиву мовчання в наступній побутовій ситуації – ситуації
обіду в просторі дому в розмові-діалозі, структурованому репліками (запитання –
відповідь), що засвідчує що час між повідомленням сином свого рішення й обідом –
це час роздумів обох. Перша фраза діалогу за столом – запитання батька: А як же мені
самому господарювати?, – відповідь сина: Уже ж обсіялись, а жати я повер-нуся.
Наступне іронічне зауваження батька: Хіба, що так… – розшифровують попереднє
мовчання як час роздумів, тривоги за себе, за родину, за сина… Наступні однослівні
благословення батька (Іди!), його запитання ( – Коли?) і відповідь сина ( – Завтра
вночі) оприявнюють ставлення героїв до повстання як екстремальної невчасної події і
водночас розуміння ними його необхідності.
Незаангажованість розкриття внутрішньої суперечності, що постає на рівні
підсвідомості героїв, простежується також у своєрідному епілозі оповідання «Ідуть»,
що є розв’язкою сюжетної лінії героїв (Тарас і його товариші вирушають до повстанців)
і водночас самостійною імпресіоністично-експресіоністичною картиною стану душі
героїв. Зіставлення останньої зі світом природи, символічно-метафоричні образи
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поглиблюють психологізм його [стану душі] вираження. Спрямованість у простір неба
(Вони йшли далі, обережно ступаючи по землі, немов лізли по драбині на небо
(Підмогильний, 1990: 69)) є своєрідним виразом схвалення задуму героїв, спробою їх
сакралізації. Невипадково П. Єфремов свою статтю-рецензію про згадану вище збірку
В. Підмогильного «Твори. Том 1» назвав «Поет чарів ночі». Він помітив у творах, що
увійшли до неї, індивідуальність поетики майбутнього прозаїка-лірика
(зорієнтованість на романтизм ХХ ст., прояв власної манери зображення спостереженої ним драматично-трагічної дійсності, за визначенням П. Єфремова, «жорстокої і брутальної» (Підмогильний, 1990: 36). Стосовно оповідань «Гайдамака»
і «Повстанці» (за такою назвою було опубліковано «Ідуть» у збірці «Твори. Том 1»)
П. Єфремов наголошував на «перемозі в них» імпресіоністичної манери писання та
синтетично-символічного поширення й поглиблення висвітлення реальної дійсності
(Єфремов П., 1993: 36). І це при тому, що жанр твору «Ідуть» П. Єфремов визначив як
нарис. У фіналі оповідання «Ідуть» персоніфікований образ вишні набуває функції
символу – як Дерева життя українця, ностальгійно-ідилічний образ тиші, романтично
окреслений фактом степу з його безмежністю в їх співвіднесеності із відчуттям героїв
є художньою системою возвеличення повстанців за волю, за Україну.
Є в циклі «Повстанці» твори й іншого пафосу. Зокрема в оповіданні «Отаман
Кремінь», де уперше контрастно духу вольності, притаманного героям оповідань
«Ідуть», «У штабі», «Перед наступом», реалізовано тему ворожості до міста – і героя,
і села в цілому. З нею пов’язано мотиви руйнації, знищення всього. Отаман Кремінь
піднімає шаблю і на село, і на місто, щоб відстояти «повстанську правду»: Я пішов на
села й гукнув: кров! Кров червона й липуча мусить згонами впасти на степ, щоб умити
йому засмутніле обличчя. У крові хай затопить безглуздя й захлинуться міста
(Підмогильний, 1990: 82). До пролиття крові закликає й Іван Босий (однойменне
оповідання): Потопіть свої злочини в нечисті й крові й нею омийте свої степи.
Благословляю вас кров’ю Господньою на кров! (Підмогильний, 1990: 86), віщуючи: той
рай, що обіцяли їм діти Антихриста, буде їм пеклом, прокляттям і смертю
(Підмогильний, 1990: 85). «Діти Антихриста» – уособлення комуністів, що
розшифровано устами героя – Івана Босого (кликали грім на дітей Антихриста, на
комуністів).
Тема революції, повстанства в українській літературі 1920-х років художньо
реалізувалася в розмаїтті не тільки жанрів, а й пафосного їх презентування. Якщо,
скажімо, А. Головко давав події громадянської війни в контексті ліричної інтимізації
(«Пилипко»), то М. Хвильовий романтично опоетизовував «загірну комуну», «муравлів революції» й одночасно акцентував на її згубному впливі на людину, на світ
(«Мати», «Санаторійна зона»). На цьому тлі виокреслюється оригінальність художнього зображення революції-повстанства В. Підмогильнним як на рівні вибору
онтологічного модусу («третя революція»), так і у виборі об’єкта – людини в революції. Це підтверджується оповіданнями циклу «Повстанці» й особливо його повістю
«Третя революція». У ній постає глибинна правда про рух повстанства в конкрет-ному
просторі й конкретному часі, про події, свідком яких був автор.
Як засвідчують оповідання циклу «Повстанці» та повість «Третя революція»,
В. Підмогильний сприймав «третю революцію» як повстанство, що в його зобра-женні
проходить певну еволюцію. На думку В. Мельника, у більшості оповідань циклу ця
тема має «лірико-романтичне звучання»; в «Івані Босому» актуалізовано вираз
«символістстько-апокаліптичного пророцтва» трагедії нації, а в повісті «Третя
революція» наявне «аналітичне» розкриття «атмосфери» історично непередбаченого
загострення взаємин села і міста (Мельник, 1994: 156 – 157).
Якщо в романі Ю. Яновського «Чотири шаблі» в досить розгорнутій картині
партизанського руху є лише натяк на «третю революцію» (чорний прапор на вагонах
армії Марченка, згадка про захоплення мануфактури), то в повісті В. Підмогильного
розкрито психологію «махновщини» на початковому етапі повстання та його ватажка.
В оповіданнях «Ідуть», «У штабі», «Перед наступом» «веселих, чубатих хлопців»
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винесено в площину космічних вимірів степу і неба. У «Третій революції» героїповстанці приземлені. Їхні романтичні уявлення про свою місію захисту землі
змінюються почуттям ненависті. Земля постає у фокусі крові, руйнування, утрат.
Характеристики «переможників» знижені (ввійшли, тягнучи свої рушниці; не хотів
уступати до великої напівтемної кімнати), побудовані на контрастах («спокій і сила
села» – «безладний бенкет»; заклик відчувати себе вільним» – погром). Вирубка дерев
на бульварі порівнюється з повстанням, а картина винищеного саду нагадує поле битви
по її закінченні: бульвар вишкірив з-під землі потворні високі пеньки. Він був
роздягнений і пустий. І над ним, серед оголеної порожнечі, знову мляво поко-тилися
далекі гарматні шуми (Підмогильний, 1989: 427). Ініційовані часом «третьої
революції» предметність та подієвість тексту базару («побиті», «замкнені» крамниці,
тріумфальні перекупки – «королі ринку», ринку, де «підлягало виміну все, тільки не
книжки», «оберталися всі гроші», відбувалися експропріації) (Підмогильний, 1989:
430) функціонально теж спроектовані на розвиток теми руїни, хаосу.
«Третя революція» (1918 – 1920), як іменували події цього періоду «деякі
теоретики анархізму», пов’язана з ім’ям Нестора Махна, з діями його «революційноповстанської армії», що виступала проти «німецьких окупантів та гетьманату, згодом
проти Директорії УНР, білогвардійців, більшовиків». У повісті «Третя революція»
автор переказує трактування «третьої революції» зі статті ідеолога при штабі Махна
Воліна: Він писав, що анархізм в особі революційних махновців творить третю
революцію. Перша революція скинула царя, друга – капіталізм, але тій, другій, не
стало сили знищити владу взагалі. Більшовики-комуністи споруджують нову
державу, оплутують громадську свободу гибким павутинням примусу. І от прийшли
махновці, щоб покласти кінець цьому примусові і неволі. Сталася третя революція
(Підмогильний, 1989: 428).
Хронотопічно (за природними, топонімічними й історичними деталями)
зображені в повісті В. Підмогильного події припадають на осінь 1918 р. (хоча у творі
немає безпосередньої вказівки на рік, число, назву міста) й асоціативно співвідносяться із реаліями дійсності через окремі зауваження персонажів (наприклад,
у запитанні одного з махновців, які вдерлися до квартири Марти Данилівни: У вас де
денікінців сховано?), а то й окремі топонімічні деталі, досить відомі не тільки міщанам,
а й за межами Катеринослава, як готель «Асторія».
У зображенні «третьої революції» В. Підмогильний не відступає від реальних
подій, свідком яких він був. Ситуаційно й психологічно він розкриває політичний код
цієї революційно налаштованої сили – сили села, що сповнена ненависті до міста.
Ідейними складовими її політики є ненависть, стихія, руїна, смерть, що оприявнюються в зображенні протистояння села і міста: Село прийшло один раз могутнє,
і місто стенулося з палкого подиху степів, здавалось, уже підвладних назавжди. А от
сталася третя революція – похід села на місто (Підмогильний, 1989: 438). Ця
узагальнююча теза визначення сутності «третьої революції» народжується в умовах
погрому, учиненого селянами-махновцями в квартирі інтелігента Андрія Петровича,
коли на його очах двоє махновців розкидали його книжки, витягали брудну білизну
з кошика, що під ліжком… (Підмогильний, 1989: 438).
Модель міського соціуму в повісті «Третя революція» постає через
констатацію уявлення селян-махновців. З їхнього погляду, місто – уособлення влади
й кривди, панства й гноблення. На цьому ґрунтується програма повстанців, програма
походу на місто. Мотивація емоційна, у її основі – почуття ненависті на всіх рівнях
селянської повстанської армії, насамперед подієвому. У результаті їхніх дій місто,
його жителі втратили своє звичайне обличчя. Урбаністичний простір прибирає рис
потворності, що виявляються через рецепторне сприйняття (зорове, слухове) та
ситуаційну конкретизацію у виокремлених у міських параметрах хронотопів:
помешкання однієї родини, вулиця, базар, готель «Асторія»-штаб. В описі кожного
акцентовано соціопсихологічні деталі, що їх поєднують, що скорельовують на образ
міста-хаосу, міста-руїни.
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«Льох» і «жах льохових ночей», «каганець» і «буржуйка», «напівтемрява»
і «безсонні ночі» – це прикмети способу життя мешканців міста, хто не обрав свого
шляху в революції та опинився на порозі смерті. Показовим у цьому контексті є опис
життя мешканців однієї з квартир, представників різних соціальних груп – службовця, колишнього революціонера, емігранта, каторжника й комуніста. У межах квартири через сприйняття її мешканців постає відчуття приреченості людини на
«механічність» (Ю. Лавріненко) почуттів і життя. І не тільки людини, а й суспільства.
Господиня Марта Данилівна покірно й улесливо зустрічає вже «п’ятнадцяту владу»,
службовець Григорій Опанасович «не бачив перед собою мети» (Підмогильний, 1989:
421), звично й байдуже ходить на службу, не проявляють життєвої активності комуніст
Альоша, небіж господарів, і інтелігент Андрій Петрович. У зображенні вуличного
простору підкреслена «механічність» світу за допомогою образів «окам’янілості»
(будинки, що скам’яніли; каміння довгих вулиць), відбувається зрушення архетипічного
змісту образу каменю. У повісті В. Підмогильного він – не символ міцності. Деталі
«бите скло», «цеглини», «безокі ями» крамниць, поранені бу-динки актуалізують
протилежний його зміст, узагальнено висловлений в авторській тезі «скрізь була
руїна». Тема руїни розгортається подієво й психологічно в епізодах мародерства в
місті, винищення саду, вирубки дерев.
В. Виниченко в мемуарно-публіцистичній історії української революції 1917 –
1919 рр. «Відродження нації», розглядаючи «отаманщину», звернув увагу на
неоднозначність сприйняття постаті Махна та махновського руху: «З оповідань одних
він ідейний анархіст, свідомий українець, з романтичним устроєм свого війська, на
зразок запорозького; з оповідань других – це просто бандит, безпрін-ціпний
антиукраїнець» (Винниченко, 1920, 1990: 432) (у цитаті збережено правопис
публікації. – Н.З.). Ця двоїстість сприйняття в повісті В. Підмогильного розкрита
в зображенні стосунків Ксани і Махна. У її спогаді про загибель чоловіка виникає
зіставлення «смертельна рука» – рука, «оповита великою ніжністю» (отже, руки
вбивці – і його ж руки, що сприймає та віддає кохання). Але центральним у повісті
В. Підмогильного виведено образ смерті – від експресивних означень «смертельний
диригент» (так означено Махна), «танець смерті», «смертельна симфонія» до конкретних реалій (погрози «розстрілять» у наведеному в тексті повісті «Наказу. Ч.1»,
підписаному комендантом міста, сцена суду в льоху готелю, що завершується фразою
Махна «пострілять і край»; «труп вершника в обіймах коня»).
Образ Махна в повісті «Третя революція» невіддільний від мотиву смерті,
починаючи від опису його житла в готелі «Асторія» – постійному штабі усіх
переможців над містом (кімнати готелю байдуже приймали нову владу, його льох
бачив всяких в’язнів, а прапор на даховому шпилі покірно зміняв свої кольори
(Підмогильний, 1989: 431)). Інтер’єр кабінету Махна підкреслює тимчасовість влади
повстанців: Голі стіни, стілець, ще стілець, звичайний незастелений стіл і огризок
олівця на ньому (Підмогильний, 1989: 433). Головна прикмета зображеного в повісті
міста в умовах повстання – смерть (психологічна, екстравертивна, ейдологічна),
презентована тропеїчними образами (чорний стовбур; зайнялася звіряча лють
((Підмогильний, 1989: 418)). Характеристика міста після погрому засвідчує і духовний злам синів степу й вольниці, перемогу в них руйнівної сили, що веде до
духовної і фізичної смерті. У цьому аспекті виокреслюється усвідомлення В. Підмогильним повстанського руху в Україні й громадянської війни в цілому як націо-нальної
трагедії.
Натяк на «третю революцію» відлунює, як уже згадувалося, у романі Юрія
Яновського «Чотири шаблі». Але саме відлунює. Повстанці і їхні дії художньо
відтворені в реалістично-романтичному вимірі. В епіцентрі сюжету твору у фокусі
героїчного постають герої-борці за волю, свою і своєї землі, свого народу. За ними
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реальні постаті, передусім отаман Григор’єв5 і начальник штабу в його війську – Юрій
Тютюнник 6 , які більшовицьким урядом і радянськими політиками оцінювалися як
вороги народу.
Ю. Яновський не був безпосереднім учасником повстанського руху, як
М. Хвильовий чи Гр. Косинка, не був і спостерігачем його розвитку, як В. Підмогильний. Його образи світу повстанства, пафос художньої презентації героїв – борців за
волю, незалежність України в період революції і громадянської війни в романі
«Чотири шаблі» значною мірою зумовлені його спілкуванням із керівником тих подій,
актором, кіносценаристом після революційного часу Ю. Тютюнником. Працюючи
художнім редактором, «начальником», за завданням правління ВУФКу
(Всеукраїнського фотокіноуправління) на Одесській кінофабриці (1926 – 1929),
Ю. Яновський «заворожено» слухав оповіді Ю. Тютюнника (псевдонім – Юртик),
читав і перечитував його мемуари «З поляками проти Вкраїни» (1924), матеріалів про
інтервенцію в Україні 1918 –1919 рр. і його «Чорну книгу» (1925).
За таких обставин, маю на увазі стан захоплення Яновського оповідями
Ю. Тютюнника, не важко уявити його порив до художньої реалізації цього матеріалу;
не важко, як відзначає Мирослава Гнатюк, дослідниця «генезису тексту роману
“Чотири шаблі”», уявити, як на сторінках цього твору «повстала армія Шахая і її
бійці – Галат, Остюк, Марченко» (Гнатюк, 2006: 187), а також «блискучі дії
повстанських армій Григор’єва в першій половині 1919 року», що, за словами,
Ю. Лавріненка, «послужили матеріалами і джерелом натхнення “Чотирьох шабель”»
(Лавріненко, 2001: 477).
В основі сюжету цього роману – події боротьби партизанів Григор’єва (саме
періоду його спілки з більшовиками) проти грецьких і французьких інтервентів
з Антанти. Пафос зображення «партизанів» у творі Ю. Яновського героїчний. На
конкретному історичному матеріалі, устами своїх героїв (не називаючи дійсних імен)
письменник утверджував ідеї революції «за бідних і за правду», залізної дисципліни
в революційній армії, боротьби до краю, до перемоги за нашу гідність, яку роз-будила
в нас велика революція. Так сформульовані вони героями твору. Осмислюючи ці ідеї,
письменник опоетизував своїх героїв і їхній час, звернувся до так званого «активного
романтизму», або «романтики вітаїзму» (М. Хвильовий), опоетизував Шахая як
керівника «партизанської армії» та його побратимів. До того ж у романі «Чотири
шаблі», зображуючи конкретні історичні події, Ю. Яновський керувався ще й своїм,
авторським, надзавданням – показати «героїку виконання: зафіксувати пафос
виконання, волю до здійснення наказів революції на окремих ділянках» (Яновський,
1983-2: 228). У вираженні цього пафосу письменник широко залучає образи-символи
національно-романтичної спрямованості, але й не без зв’язку із символічною
5

Г. Григор’єв – офіцер царської армії, у 1917 р. – один з керівників армії УНР. У складних
умовах боротьби формально оголошує про розрив з УНР і перехід на сторону радянської влади,
але його наступні дії засвідчують інше: організовує на півдні України повстанську армію із
селян і чорноморських матросів (Лавріненко, 2001: 478), яка звільняє Україну, зокрема Херсон,
Миколаїв, Одесу, від військ Антанти. Діє всупереч Москві, «не визнає Москву своїм
господарем», підготував загони до походу й вдарив по російсько-совєтських окупаційних
військах (Лавріненко, 2001: 479). В Українській радянській енциклопедії діяльність
Г. Григор’єва трактовано так: «довірені йому частини перетворив <…> на оплот
націоналістичної контрреволюції. На початку травня 1919 зчинив заколот, центром якого стало
місто Олександрія, й оголосив себе отаманом України. Заколотники захопили Єлисаветград,
Катери-нослав, Херсон, Миколаїв, Кременчуг, Черкаси. Їх розгромили радянські війська.
Григор’єв утік, опинився в лавах Махна, махновці його розстріляли» (Українська радянська
енциклопедія: у 12 т. / гол. ред. М. Бажан. Київ: Головред УРЕ, 1979. Т.3. С. 164–165).
6 Юрко Тютюнник – один з найвизначніших воєнних талантів і діячів української революції
й держави, організатор «Вільного козацтва» в 1917 році, начальник штабу війська Григор’єва
в його операціях проти німців, Антанти, денікінців і совєтської Росії, командир героїчного
«зимового походу» – останнього партизанського рейду військ УНР у 1921 році (Лавріненко,
2001: 476).
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поетикою світової літератури. Це визначило індивідуальність поетики Ю. Яновського
загалом і роману «Чотири шаблі» зокрема.
Представляючи на початку твору майбутніх «вершників» – Шахая, Галата,
Марченка, Остюка – очима фотографа (кінематографічний прийом), автор проєктує
їхню долю на «колосальні безмір’я» (Яновський, 1983-1: 166) революції, що є
втіленням, за переконанням героїв, сили і волі до життя. Порівняння побратимів у цій
ситуації з орлами, хоча й тими, ще сидять на скелі (Це сиділи на скелі орли, напустивши
на себе всю поважність завмерлих хвилин (Яновський, 1983-1: 167)), переводить їх у
царину степу (в Україні орел – птах степу), з одного боку, а з іншо-го – у вічність
(«напустивши на себе всю поважність завмерлих хвилин»). До моделі «колосального
безмір’я» входить представлений у цій урочистій характеристиці побратимів уявний
образ розвированого людським змаганням за волю Степу: Затремтить степ,
затрясуться шляхи під копитами сміливих вершників (Яновський, 1983-1: 165). У
національних традиціях розгортаючи просторіні дій повстанців у трьох піснях роману
«Чотири шаблі» до «колосального безмір’я», Ю. Яновський художньо трактує степ не
просто як територію битви армії Шахая проти французів, греків, білих, а і як безмежжя
світових битв.
У зображенні степу як простору битви в плані міфологічних традицій
в активній позиції – образи шаблі, вогню, коня. У площині названого зіставлення
оприявнюється образний зв’язок: кінь – вершник – клинок. Винесений у заголовок
образ шаблі має підтекстове наголошення необхідності в обставинах захисту своєї
і свого народу волі поєднання людини і зброї, що скорельовує на тріаду трагічного
пафосу життя – смерть – воскресіння. До всього національного контексту поетики
возвеличення додається мотив-образ моря, що перекидає місток до манери письма
письменників Джона Дос Пассоса та Джеймса Джойса. Ю. Яновський у своїх
коментарях зауважував, що роботи останнього «таки вдалися в знаки», кваліфікуючи
їх як «у-експресіоністичні» (Яновський, 1983-2: 225). Свідченням цього є образ моря,
заявлений у віршованій інтродукції до «Першої пісні» й розпросторений у наступних
епізодично. Море постає через специфічний антураж (реї, паруса, абордаж, лажі,
снасті), але функціонально він пов’язаний з ідеєю волі: бригантини розносять
перемогу суходолу; партизанський бойовий фрегат поставить марс і брам, і бомбрам-парус. Морський код неморського повідомлення народжує метафору, яка
корінням своїм – у народній пам’яті. Саме на цьому наголошував О. Гончар,
осмислюючи своєрідність образної системи Ю. Яновського. «Давно помічено, – пише
він у статті «Блакитні вежі Яновського», – що степові люди мають вроджений потяг
до моря, з дивною силою воно зваблює степовика, заполонює своїм простором,
вільністю, морською далеччю» (Гончар, 1979: 541). Зображення героїв у романі
«Чотири шаблі» в системі типологічно ідентичних мотивів-образів степу й моря,
зорієнтованих у світ космічних висот (сонця, місяця, зір), у розвитку теми революції
за волю в орбіті космічних стихій сонця – вогню, води – моря, зумовило їх інтерпретацію у фокусі категорії прекрасного – возвеличення героїки боротьби за волю. Це
викликало критику влади, у якої були інші погляди на повстанців і їхні дії, зафіксовані
в радянських підручниках з історії революцій в Україні, у словниках і енциклопедіях,
автори яких відзначають конкретні реалії подій, але у фокусі інших – більшовицьких
– позицій. Зокрема, це стосується трактовки отамана Гри-гор’єва, образ якого
прочитується на подієвому й емоційному рівнях в одному з героїв роману
Ю. Яновського саме не як ворога, а як борця за народну волю, за державність України.
Рішення влади категоричне: заборонити роман як «твір націоналістичної романтики».
Цю оцінку розпросторюють відразу літературознавці-рецензенти в 1930-х роках,
продовжують її і в наступні роки, активізуючись після заборони іншого твору – «Живої
води» Ю. Яновського в 1950-х роках.
Олег Бабишкін у книзі «Юрій Яновський» (1957), сприйнявши оцінку роману
«Чотири шаблі» критиками початку 1930-х років, називає його «зразком ідеалізації
партизанської вольниці, анархічних отаманів і “батьків”» (Бабишкін, 1957: 65).
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Л. Новиченко в монографії «Про багатство народної літератури» на початку розділу
«На підступах до народної епопеї», присвяченої розгляду поетики роману «Вершники» (1935), наводить одне з критичних зауважень стосовно «Чотирьох шабель» за
спогадом самого Яновського: що це – твір з «націоналістичною романтикою, з замилуванням українською старовиною» (Новиченко, 1959: 241). Л. Новиченко не
заперечував такої інтерпретації пафосу зображеного в романі «Чотири шаблі». Ще
й додавав від себе, без будь-якого обґрунтування, «промахи» роману: автор,
«показуючи громадянську війну на Україні, подав читачеві вигаданий ним хаос,
нерозбериху, відсутність спрямовуючого центру партії більшовиків» (Новиченко,
1959: 241).
Протягом багатьох років роман «Чотири шаблі» загалом не згадувався, а якщо
й згадувався, то в протиставленні роману «Вершники» як твору «конденсо-ваносинтетичного змалювання революції <…>, героїчних рис переможців», отже, як
подолання письменником своїх попередніх прорахунків (Пінчук, 1972: 185). У цьому
контексті невипадково через десятиліття народилася трактовка «Вершників» як другої
редакції «Чотирьох шабель» Роксаною Харчук (Харчук, 1996: 6).
Автор книги «Крила романтики: життя і творчість Юрія Яновського» (1962)
А. Тростянецький серед недоліків роману «Чотири шаблі» назвав «поетизацію
анархічної стихії», «партизанської розхристаності» (Тростянецький, 1961: 49).
А. Тростянецький дослівно повторив і тезу Л. Новиченка (без посилання на нього) про
вигадані Ю. Яновським «жах, нерозбериху», «відсутність керівництва» більшо-виків,
щоправда, поглиблюючи її критичне начало, наголошуючи, що герой у романі
«Чотири шаблі» – то «якась абстрактна людина, безплотна героїчна схема» (Тростянецький, 1962: 49), що у творі перебільшено роль особи, «принижено масу», отже, – є
«відрив від маси». І після висунення таких концептів – узагальнення: у романі маємо
«підміну революційних традицій націоналізмом» (Тростянецький, 1962: 51).
Читаючи сьогодні роман «Чотири шаблі» Ю. Яновського, зіставляючи його
текст із його оцінкою в минулому, розумієш і абсурдність останньої, і її зумовленість
утвердженням (де повіривши, а де й примусом) «основного методу в радянській
літературі» – соцреалізму й відповідно тодішніми політичними ідеологемами поціновування подій повстанства в Україні 1917 – 1920 рр. Єдиним, хто в період наведених
вище оцінок роману Ю. Яновського «Чотири шаблі» акцентував увагу на справж-ності
зображених у ньому революційних концептів громадянської війни, був Є. Маланюк. У
статті «На смерть Юрія Яновського (28 лютого 1954 року)», опублі-кованій, звісно, за
кордоном, Є. Маланюк залучив автора роману до лав тих пись-менників, кого
«зродила доба Державності і визвольної війни», назвавши їх безпосередньо
(Ю. Яновський, Ю. Липа, Ю. Дараган, М. Куліш, М. Зеров та ін.). Акцентуючи на
концепції «Державності», Є. Маланюк наводить рядки з «Першої пісні», точніше, її
поетичної інтродукції, як ключові в тексті форми досягнення «Державності»:
«Державність – на коротку історичну мить! Піднесла була їх (перелічених вище. –
Н. З) на висоту, з якої вони вже не хотіли й не могли сходити в низ невольницького
вчора:
Ми станемо плечима до плечей
І світ розчинемо, як двері» (Маланюк, 1996: 7).
Відзначивши «англійське учнівство» Ю. Яновського у «капітанів морського рейсу» –
Кіплінга, Стівенсона, Конрада в «завоюванні» «моря» «в значенні психологічному, як
окремого духовного комплекса, який був ослаблений у нас», Є. Маланюк стверджує,
що «англійське учнівство» – «залишається лише учнівством»: воно «було перетоплено в горнилі національної творчості на явище чисто національної природи»
(Маланюк, 1996: 7).
Художня реалізація теми повстанства в романі «Чотири шаблі» як національного явища й у форматі національної поетики й зумовили його «голобельну
критику» й заборону. Перші кроки до переоцінки роману та його повернення у світ
літератури й читача були зроблені в 1960 – на початку 1970-х рр. у час підготовки до
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ювілею його автора. Збудження інтересу до роману «Чотири шаблі» та його
реабілітацію літературознавці пов’язують із появою монографії М. Пархоменка 7
«Обновление традиций» (Москва, 1970). У 8-му розділі «Еще о романтизме Юрия
Яновского» М. Пархоменко відкидає звинувачення автора «Чотирьох шабель»
у націоналізмі, ідеалізації персонажів (не називаючи імен і політичних позицій
критиків), але в той же час оцінку тих, які закидали авторові «ідеалізацію
повстанського руху», пояснює не їхньою політичною позицією, як це було насправді,
а тим, що вони, осмислюючи текст роману, не брали до уваги «закони жанра и стиля»
(Пархоменко, 1970: 301). Аналізуючи роман «Чотири шаблі» Ю. Яновського,
М. Пархоменко один із перших звернув увагу на вагомість орієнтації письменника на
традиції народної творчості, «Слова о полку Ігоревім», української класичної
літератури в зображенні козацтва, народу в боротьбі за волю (Пархоменко, 1970: 308),
у такий спосіб підкресливши національне начало в романі, яке справді прочитується
в його тексті. Поява книги М. Пархоменка пробудила інтерес до творчості
Ю. Яновського, адже ще були живі в пам’яті, особливо, інтелігенції розгромні оцінки
філософської концепції культури нації в романі «Майстер корабля», націоналізму
«Чотирьох шабель» і сталінська критика «Живої води».
Водночас влада, СПУ не вважали ще можливою реабілітацію цього роману.
Заперечення оцінок роману як «націоналістичного» були не надто бойові. Так,
С. Пінчук у статті «На високих регістрах», відзначаючи, що Ю. Яновський у своєму
романі «досягнув ідейно-мистецьких вершин у змалюванні революції», але, ніби між
іншим, зауважує: «звичайно, книга не позбавлена деяких вад» і до останніх відносить
«недостатню соціальну визначеність персонажів» (Пінчук, 1972: 185).
Є. Шабліовський у статті «Могутня сила діяння» згадує з тексту роману епізод,
у якому устами Остюка акцентовано увагу на емблемі більшовиків: «Нам по дорозі
з кожною країною, яка вивісить червоний прапор… Всі нації борються у нас за одну
справу – і ця справа – вище інтересів окремої людини» (Шабліовський, 1972). У цих
словах, по суті, розмежовано емблему більшовиків і націю, на що автор статті ще не
звертає уваги. У своїй доповіді на цю тему на конференції, присвяченій 70-річчю
письменника (Кіровоград, 1972), Є. Шабліовський наголошує на правдивому зображенні подій української революції й повстанства в романі «Чотири шаблі». Так
почався шлях повернення до життя.
Тема української революції, повстанства знайшла своє втілення не лише
в романі «Чотири шаблі». До неї Ю. Яновський звертався і в інших своїх творах 1930х років, зокрема в оповіданні «Отаман Вшивенко Вишиваний» і в трагедії «Дума про
Британку». Остання, можливо, була й кроком захисту себе від цькування, яке кишіло
означеннями «вільнодумець», «націоналіст», «попутник» і т.п. З іншого боку,
Ю. Яновський, дійсно, знав про повстанські республіки селян на півдні України
1919 р., центром яких були Баштанка і Висунськ на Миколаївщині, до яких приєдналися й довколишні села. Працюючи над п’єсою, Ю. Яновський неодноразово бував
у цих місцях, зустрічався з учасниками й свідками боротьби «проти царя і помі-щиків»
під керівництвом більшовиків. Але презентовані в п’єсі «Дума про Британку» події
виходили за межі названих вище двох республік. Невипадково літературознавці,
осмислили зміст п’єси Яновського, згадували й Рудабельську республіку, що діяла на
території Білорусії. На початку 1980-х рр. редактор баштанської районної газети
«Шляхом Леніна» опублікував свою точку зору на деякі джерела п’єси «Дума про
Британку», наголошуючи саме на названих – Баштанській та Висунській (Петренко,
1983).
Написана до 20-річчя Жовтневої революції, трагедія Ю. Яновського «Дума
про Британку» – своєрідне, як зазначав О. Бабишкін, «узагальнення досвіду багатьох
М. Пархоменко працював у Московському університеті, викладав українську літературу, у той
час у програмах для філологів був курс «Література народів СРСР», до України приїздив
неодноразово, брав участь у конференціях.
7
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республік». Зображені в ній події, дійсно, відповідають реальності; герої є
уособленням партійної політики, неодноразово згадується Ленін, устами героїв
виконується агітація за Радянську вдаду. П’єса привертала увагу й майстерністю
автора в розкритті характерів. Опублікована спершу в Москві російською мовою
1937 р., вона відразу ожила на сценах театрів. Мовою оригіналу «Дума про Британку»
була опублікована 1938 р. Держвидавом і була поставлена в 50-ти театрах. «Дума про
Британку» – єдиний на той час твір про повстанців, що не був заборонений і автора
якого не було репресовано.
Висновки. Світ повстанства породив твори, у яких постала правда боротьби
народу за свою незалежність, свою волю, не тільки в економічному плані, а й в державному. Кожен з авторів, хто звертався до теми повстанства, самобутній у сприйнятті теми, у специфіці її художньої реалізації, у розкритті трагедії революції та
громадянської війни. І знову пригадуються слова із «щоденника хворої» в повісті
М. Хвильового «Санаторійна зона» про можливість розповісти, бодай у май-бутньому,
правду. Поступово твори, у яких відкривалася світові правда про жорстокі дні
революції й громадянської війни, приховані радянською владою, поверталися до
життя. Серед них і «Третя революція» В. Підмогильного, і «Санаторійна зона»
М. Хвильового, і «Чотири шаблі» Ю. Яновського та багато інших.
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Резюме
Постановка проблеми. У час революції і громадянської війни (1917 – 1920)
в Україні завирував повстанський рух: створювалися партизанські загони, повстанські республіки як більшовицького, так і антибільшовицького спрямування.
Реальні події, конкретні їх учасники стали об’єктом художньої творчості
письменників, серед яких В. Еллан-Блакитний, Гр. Косинка, М. Хвильовий, В. Підмогильний, Ю. Яновський. Їхні твори, тематично орієнтовані на зображення повстанства, фактично без винятку були вилучені з літературного процесу на довгий час,
а автори в той чи той спосіб репресовані. Через таку ситуацію тема повстанства
в українській літературі Розстріляного відродження, осмислена на різних рівнях її
художньої репрезентації, ще не була об’єктом системного вивчення.
Мета дослідження – окреслення специфіки художнього втілення теми
повстанства в українській літературі Розстріляного відродження.
Методика дослідження базується на поєднанні засад системного аналізу
з елементами рецептивного, текстологічного підходів до інтерпретації тексту.
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Основні результати дослідження. Тема повстання знайшла художнє
втілення в різних жанрах української літератури 1920 – 1930-х років: героїка
селянських та робітничих повстань оприявнена в ліриці П. Тичини, В. ЕлланаБлакитного; драматургічні та епічні твори Ю. Яновського, М. Хвильового,
В. Підмогильного, Гр. Косинки в широкому ідеологічному та тематичному діапазоні
зображують світ повстанства. Якщо в новелах Гр. Косинки («Десять», «На Золо-тих
Богів») опоетизовується селянська повстанська стихія, яка бореться проти і білих, і
червоних за право вільно жити на власній землі, то в оповіданнях В. Підмо-гильного,
зокрема «Гайдамака», повстанська сила стихійна й несвідома. «Визволи-тельна»
анархія Н. Махна в повісті «Третя революція» В. Підмогильного зображується в
концептуальному полі зла, смерті, виявляє себе як жорстока диктатура. Не забуті
наслідки повстанського минулого й тих, хто пізніше став відданим комуністом, як
анарх із повісті «Санаторійна зона» М. Хвильового. Балансування між
більшовицькими й національними ідеалами визначає силове поле роману «Чотири
шаблі» Ю. Яновського, зокрема змісту сюжетної лінії героїчної боротьби
повстанського війська проти армії інтервентів.
Висновки. Світ повстанства породив самобутні в художньому плані твори,
у яких постала правда героїчної і трагічної боротьби українців за волю, що часом
набувала ознак національної трагедії. Попри спроби радянської влади викреслити
з української історії та літератури ці сторінки, вони збереглися в повернутих із
забуття художніх текстах.
Ninel Zavertaljuk
THE WORLD OF REBELLION IN ARTISTIC CONCEPT IN UKRAINIAN LITERATURE
OF THE 1920 – 1930s
Absract
Background. At the time of the revolution and the civil war (1917 – 1920) in Ukraine,
an insurgent movement seethed: partisan detachments, pro- and anti-Bolshevik insurgent
republics were emerging. Real events, specific participants became an object of the literary
works of writers such as Vasyl Ellan-Blakytnyі, Hryhorij Kosynka, Mykola Khvylovyі,
Valerian Pidmohylnyi, Yurii Yanovskyі. Because of this situation, the theme of the rebellion
of the Executed Renaissance in the Ukrainian literature, conceptualized on the different
levels of its artistic representation, has not yet been an object of the systematic study.
Purpose – to outline the specificity of the artistic embodiment of the insurgency in
the Ukrainian literature of the Executed Renaissance.
Methods is based on the combination of system analysis with elements of receptive,
textological approaches to text interpretation.
Results. The theme of the uprising found an artistic incarnation in different genres
of Ukrainian literature of the 1920 – 1930s: the heroic of peasants’ and workers’ revolts is
made up in the lyrics of P. Tychyna, V. Ellan-Blakytny; dramaturgical and epic works of
Yu. Yanovskyі, M. Khvylovyі, V. Pidmohylnyi, H. Kosynka in a broad ideological and
thematic range depict the world of the rebellion. The novels of H Kosynka («Ten», «On
golden gods») poeticize the peasants’ insurgent nature, that struggle against both white and
red forces for a right to freely live on their own land, while in the short stories of
V. Pidmohylnyi, especially «The Haydamaka», the insurgent power is spontaneous and
unconscious. A liberation anarchy of N. Makhno in the story «The Third Revolution» by
V. Pidmohylnyi depicted in the conceptual dimension of evil, death, manifests itself as
a brutal dictatorship. Not forgotten the consequences of the insurgent past and those who
later became committed communists, as anarch from a novel «Sanatorium area» by
M. Khvylovyi. A balance between the Bolshevik and national ideals determines the power
field of the novel «The Four Swords» by Yu.Yanovskyі, in particular the storyline of the
heroic struggle of the rebel troops against the army of interventors.
Discussion. The world of insurrection gave rise to the artistically original works
that revealed the truth of the heroic and tragic struggle of Ukrainians for their freedom,
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which at times acquired signs of the national tragedy. Despite attempts of the Soviet
authorities to erase these pages from Ukrainian history and literature, they have survived in
artistic texts that have returned from oblivion.
Keywords: insurgent movement, Ukrainian literature of the 1920 – 1930s, heroic
and tragic experience, Soviet Regime, Executed Renaissance.
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Вступ. Увага до антропологічних проблем у прозі Розстріляного відродження
зумовлена кардинальними суспільними, культурними, ціннісними трансформаціями
людини в революційних і військових катаклізмах другого десятиріччя минулого
століття. У літературознавчих студіях різноаспектно висвітлювалися психологія героїв,
їхній досвід життя в пореволюційному світі, коли уламки «старорежимної» культури
до гротескного контрастували з новими «цінностями» (Мельник, 1994), (Мовчан,
2008), (Тарнавський, 2004), (Токмань, 2013). Антропологічна домінанта в осмисленні
цього досвіду, переломленого в художніх творах цієї доби, є ефектив-ною, адже
націлює на те основне, що формує художню й світоглядну своєрідність літератури
1920-х, – на травмовану душу людини, на колізії переходової доби, які керують
людським життям або й нищать його.
Людський досвід як категорія філософської антропології скорельовує
персональний і суспільний плани, що імплементовані в художню тканину в сплаві
суб’єктивної свідомості й переломленої в ній картини світу. У літературі конкретної
епохи, зокрема 1920-х, на думку Л. Тарнашинської, формуються «онтологопсихологічні “формули досвіду”», які впливають на подальший розвиток пись-менства,
на національну свідомість / підсвідомість (Тарнашинська, 2021: 17–18). «Формули
досвіду» реалізуються як конкретні образно-семантичні одиниці (на кшталт
«санаторійна зона» чи «соняшна машина»), але також і як «метафори-коди
антропології національного досвіду, що моделюють смисловий портрет епохи
Розстріляного відродження» (Тарнашинська, 2021: 18), як сегменти «уяво-досвіду»,
що зазнали деформації під тиском суспільних зрушень і сигналізують у такий спосіб
про трансформацію самої людини. Якою стає ця «нова» пореволюційна людина, як
змінюються її буттєві, ціннісні, комунікаційні координати, засвідчує, зокрема,
відображений у літературі 1920-х досвід переживання кохання-пристрасті. Цей
надпотужний афект здатний «вибити» людину із зони її комфорту, відтак оприявнити
глибинні рушії її екзистенції.
Феномен кохання концептуалізується здебільшого на перетині наукових полів
філософії, психології, культурології і тлумачиться в широкому діапазоні ідеалізації (a
la платонівської) – функціоналізації (фройдистської). У чималому кор-пусі (наукових)
студій про кохання транслюється маскулінна позиція щодо цього почуття, специфіка
якої висвітлена в гендерній психології (Т. Бендас, Є. Ільїн, І. Кон, та ін.). Такі риси
маскулінної симптоматики переживання пристрасті, як розмежу-вання платонічного
та сексуального потягу, балансування між стратегіями ідеалізації та знецінення
любовного об’єкта, страх любовної залежності, відтак відносно менша травмованість
розлукою (самотністю), схильність тиражувати любовні об’єкти, до яких
застосовується політика завоювання, тощо фігурують у наукових рефлексіях багатьох
учених, зокрема й В. Франкла, який (подібно до інших мислителів-чоловіків),
поширюючи свої спостереження на «людину» як таку, не дає собі клопоту з тим, що
жіночий досвід любові цілком інший (див. наприклад, Франкл, 1990: 254 –255). Окремі
аспекти цього досвіду артикулює феміністичний фланг психоаналізу та літературної

59

Ukrainian sense – Український смисл. 2021. ISSN 2313-443

критики. У рецепції кохання як антропологічного феномену, окрім гендерних нюансів,
варто враховувати й соціально-історичний чинник. М. Томенко окреслює в загальних
рисах зміни в моделі «українського кохання» у 1920-х роках, зумовлені дилемою між
«робітничим прагматизмом, більшовицькою практичністю та почуттєвим ідеалізмом»
(Томенко, 2002: 36).
В українській літературі цього періоду порушено тему фатального кохання –
пристрасті, яка дестабілізує чи руйнує життя героїв, травмує їхню психіку. З одного
боку, актуалізація цієї теми саме в такому ключі зумовлена модерністичним
заглибленням у таїни людської душі, де вирують різноспрямовані енергії, а також
дистанціюванням від солодкаво-цнотливої рефлексії кохання в народницькій традиції.
З іншого боку, рецепція кохання як навальної сили, як стихії, що втягує у свій вир,
ділить життя на «до» і «після», парадоксально подібна до рецепції революційних
катаклізмів тієї доби, відбиває атмосферу тогочасної дійсності, реалізуючи згаданий
вище сплав індивідуального та суспільного досвіду, метафорично перекодований
авторською свідомістю на «уяво-досвід» «кохання-як-революції» (або також і «революції кохання»).
Актуальність дослідження зумовлена інтересом до ліній конвергенції в прозі
кінця 1920-х індивідуального досвіду переживання любові-пристрасті із психосимптоматикою доби революційних зрушень, а також потребою окреслити власне
маскулінні патерни «боротьби за любов», «боротьби з любов’ю», «любові як
боротьби» у творах видатних письменників Розстріляного відродження, що оприявнюють ще одну грань характеру «нової» постреволюційної людини, спосіб її
особистісного самовиявлення. Мета студії – дослідити художнє моделювання травматичного досвіду фатальної пристрасті в прозі кінця 1920-х років, активованого
маскулінним «метафоричним кодом» революційної боротьби з її докорінним світоперетворенням. Об’єктом літературознавчої рецепції романи М. Івченка, В. Підмогильного, Є. Плужника з огляду на ідейні та тематичні паралелі в художньому
осмисленні теми кохання, а також помірну соціальну заангажованість митців, їхнє
дистанціювання від літературної «агітпродукції», що дає місце спостереженням за
психологією героїв, розгортанню внутрішньої конфліктності. Серед першочергових
завдань студії: схарактеризувати симптоматику переживання травматичного кохання,
закцентувати на її гендерних нюансах, визначити особливості художньої імплементації досвіду кохання-пристрасті у його зв’язку з «духом епохи» в прозі М. Івченка, В. Підмогильного, Є. Плужника.
Методи та методики дослідження. Антропологічне літературознавство
в актуалізації наукової рецепції екзистенціалів досвіду, болю, травми, самотності, що
в літературі 1920-х, зокрема прозі М. Івченка, В. Підмогильного, Є. Плужника,
когерентні переживанню кохання-пристрасті, апелює до широко кола наук про
людину, передусім філософії екзистенціалізму та психології. З огляду на те, що
антропологія літератури – не так методологія, як ракурс чи призма розгляду
художнього відтворених реалій життя людини, поле методів роботи з художнім
текстом значно розширюється, зокрема, завдяки залученню арсеналу герменевтики,
психопоетики, що доповнюють традиційні літературознавчі методи. Гендернопсихологічний підхід до тексту також є ефективним у світлі поставлених завдань.
Результати та дискусії. У прозі М. Івченка («Робітні сили»), В. Підмогильного («Невеличка драма», «Повість без назви…»), Є. Плужника («Недуга»)
виписано колізію несподіваної і надсильної пристрасті, яка травмує психіку героїв,
деформує їхнє життя. В усіх творах поведінкою закоханого керує імпульс, афект, що
контрастує з вивіреним життєвим розпорядком і в такий спосіб поглиблюється
конфліктом раціонального та ірраціонального. Ступінь деформації поведінки через
пристрасть, зламу раціональних стратегій у названих творах різний, однак в усіх ці
психічні процеси подані як небезпечні, тривожні, руйнівні, бо: а) травмують психіку
героя / героїні; б) відволікають його / її від суспільно корисної праці; в) не личать
«новій» пореволюційній людині, героєві-трудівнику. Така оприявлена або прихована
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в підтексті оцінка почуття фатальної любові за багатьма ознаками корелюється
з маскулінним психотипом, схильним уникати любовної залежності, ставити раціональне й суспільне вище приватного, інтимного. Часто травматична любовна колізія
подана як така, що виявляє неконтрольовану силу інстинкту, засвідчуючи слабкість
героя-чоловіка, учорашнього революціонера, бійця, що лякає його й спонукає до
«героїчної» боротьби із собою. Відповідно до засад інтелектуальної прози герої
схрещують свої погляди на любов, шлюб, на гендерні ролі в «новому» пролетарському суспільстві в численних дискусіях і поважних розмовах. Ця наративна
стратегія інтелектуальної прози також утверджує стильовий пріоритет раціонального,
отож розвій чуттєвої стихії контролюється на рівні письма, що відповідає, до слова,
маскулінним пріоритетам художнього мислення, хоча в самі дебати героїв про любов
почасти допускається й змодельований «фемінінний» погляд. Розгляд окремих
аспектів художнього моделювання фатального кохання в прозі кінця 1920-х увиразнює
особливості зв’язку персонального досвіду з «духом епохи».
Імпульс, афект і боротьба із собою героя-жертви фатальної пристрасті
З-поміж прозаїків своєї доби В. Підмогильний найглибше занурюється
в потаємні сфери психіки людини, яка «чи не вперше в тодішній українській літературі
виступає самодостатнім об’єктом письменницького зацікавлення, ви-вчення,
занурення в психологічні, ірраціональні спонуки її дій, учинків, у під-свідомість»
(Мовчан, 2008: 240). У художній обсервації ірраціональної поведінки людини, яка
переживає шал кохання, В. Підмогильний концептуалізує такі його елементарні
психічні прояви, як імпульс та афект, що здебільшого пов’язані як причина й наслідок:
імпульс як спонтанне бажання чи порух спричиняє імпульсивну дію (несвідому
мимовільну дію), імпульсивний стан (психічний розлад, виражений у спонтанних,
невмотивованих, неконтрольованих свідомістю, стрімких поривах, неадекватних
реагуваннях на ситуацію) (Психологічний, 2007: 120 – 121), останній тісно корелює зі
станом афекту – надсильним і відносно короткотривалим емоційним станом (лють,
жах, відчай, екстаз), «під час якого знижується ступінь самовладання: дії та вчинки
здійснюються за особливою емоційною логікою, а не за логікою розуму»
(Психологічний, 2007: 30).
Одна з магістральних тем прози В. Підмогильного – боротьба афекту та волі,
спонтанного-ірраціонального з виваженим раціональним. Городовський, герой його
«Повісті без назви…» любить лад (читай раціональність і виваженість) лише як
повсякчасний здобуток у боротьбі з різнобіжними поривами, щоденною перемогою
над собою, щохвилинною боротьбою з хаосом (Підмогильний, 1991: 250). Наскільки
небезпідставна така героєва мотивація дотримуватися порядку, засвідчує розвиток
сюжету – засліплення коханням загрожує цілковито зруйнувати його життя. Як відомо,
інші герої В. Підмогильного (Степан Радченко, Юрій Славенко та ін.) також
приборкують ірраціональні пориви самодисципліною, педантичною регламентацією
життя. Отож раціоналізація в романістиці кінця 1920-х як символ нашої доби і нової
людини – скаже Славенко в «Невеличкій драмі» В. Підмогильного – визначає модус
сприйняття героєм себе і світу, загалом художню ідеологію, компенсує притаманну
людській натурі стихійність, бачиться єдиним форпостом проти її руїнницького
впливу на особистість.
У творах В. Підмогильного агентом ірраціонального почуття постає імпульс,
що штовхає героя до імпульсивної дії, відтак загострює конфлікт, визначає розвиток
сюжету. У «Повісті без назви…» Городовський, найбільший «автопсихоаналітик»
з усіх героїв Підмогильного, фіксує свій імпульс податися до Києва (усупереч
запланованому відпочинку в Сочі) на пошуки незнайомки – його «першої»
й «останньої» любові як «зміну домінанти» в його житті (до того «домінанти»
змінювалися в житті героя вже тричі). У цьому фрагменті оголено асоціативні
механізми виникнення цього імпульсу – напівсонне марення-спогад Городовського
про випадково зустрінуту ним жінку чи дівчину, сон якої йому довелося оберігати й до
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якої тоді вперше він відчув шалений любовний порив. Ланцюг «випадкова зустріч –
незнайомка – раптовий, але непереборний любовний порив» асоціативно уподібнив у
свідомості Городовського давній епізод з його нещодавньою ситуацією, що й стало
джерелом імпульсивної дії, відтак і кардинальної зміни його життєвої лінії. Поведінка
Городовського після його спонтанного приїзду до Києва ілюструє всі загрозливі
наслідки імпульсу – розгортання імпульсивних дії щодо пошуку незнайомки (поїздки
трамваєм то в той, то в зворотний бік, обстеження вулиць, центральних та приміських
районів Києва) переростає в маніакальну idea fixа, що зовні виглядає «раціональною»
й передбачає цілком «раціональну», за планом, кампанію пошуку, але направду
залишається ірраціонально-хаотичною й безглуздою. Ставлення Городовського до
пошуків серйозне й наполегливе, наче він виконує чергове «професійне завдання», та
подумково він розпорошений, думає (як і раніше) переважно про себе, що дозволяє
сумніватися в реальності його бажання знайти незнайомку. Р. Мовчан трактує пошуки
героєм жінки «своєї мрії» в цій повісті як спробу вирватися «з цупкого полону
хаотичного, абсурдного безвихіддя», як «умовну модель пошуку світла в кінці
тунелю» (Мовчан, 2008: 242), але вочевидь цей пошук засвідчує ірраціоналізм та
ідеалістичну наївність героя, що нагло зруйнували його раціональну життєву програму,
занурили його в абсурд і безвихідь. Городовський, намагаючись відновити у
свідомості образ незнайомки під час миттєвої зустрічі, сам фіксує конструювання
цього образу власною уявою, отже, знає, що нічим іншим як черговим фантомом цей
образ бути не може, однак він вперто кидає всі зусилля на пошук жінки.
Імпульсивні, а згодом маніакальні дії Городовського поєднуються в «Повісті
без назви…» зі станом афекту: у сцені першого дня його шалених пошуків коханої
думки його почали плутатись у дикий фантазіях, він ледве дочекавсь від збудження
чергової зупинки і рвучко вийшов, опинившись на самоті в готелі він раптом помітив,
що в нього тремтять пальці, скоро все тіло його затремтіло огидним дрожем, якого
йому несила було спинити. <…> Задихаючись від спазм, кривлячись від болісних ударів
серця, він витягав руки, випростувався, згинався, струшував головою, щоб зберегти
притомність (Підмогильний, 1991: 258 – 269). Утрата відчуття реальності (зовнішній
світ ніби випав на цей час з його відчуттів), спонтанне збудження (зненацька його
охопив приплив колосальної, різкої енергії) і зміна настрою (надмір його душі бризнув
зненацька у принишклий всесвіт. Він співав) – усе дозволяє діагностувати стан героя
близький до психозу, що різко контрастує із раціоналізованим і вивіреним до дрібниць
його життям до цієї фатальної зустрічі. Власне, здетонувала ірраціональна, витіснена
в підсвідоме, інстинктова стихія Городовського ще раніше: мимовільне збридження
від тіла Тоні, сморід її цигарки під час випадкового сексу з нею, підважуючи його
раціоналізовану модель «кохання» як необхідної для душевної рівноваги сексуальної
розрядки, штовхнули його до втечі літаком у Сочі, де на нього нахлинули спогади про
нібито втрачену любов, змушуючи кардинально переглянути своє життя. Психічні
терзання закоханого Городовського, який не годен знайти «жінки своєї мрії», направду
породжені черговою ілюзією любові до ефемерної незнайомки, якою він прикриває
життєву порожнечу, боячись собі в ній зізнатися.
Ще один «закоханий раціоналіст», Юрій Славенко з роману «Невеличка
драма» В. Підмогильного, усупереч власному рішенню йти свататися до Ірен потрапляє до Марти, дослухаючись голосу серця, а не розуму. Направду імпульс податися до
Марти, одягнений «у шати» раціонального рішення оформити стосунки з Ірен,
підштовхнув Славенка причепуритися, вийти з помешкання в хурделицю. Славенко
також схильний до самоаналізу, але, охоплений пристрастю, він може лише ставити
запитання про свої імпульсивні дії, але не знає на них відповіді: Навіщо це? Навіщо я
роблю це? – шепотів він пригноблено, а болісна хвиля жадоби несла його щораз далі
(Підмогильний, 1991: 604). У поведінковій деталі – його вело до неї щось, ніби фатальне сумління злочинця, що вертається на місце злочину, і ноги йому тремтіли, бо
він ішов сюди як на страту (Підмогильний, 1991: 614) – оприявнено і внутрішню
боротьбу героя, у якій його волю переможено любовним бажанням, і гріховно-
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загрозливу природу останнього. Психічний катаклізм Славенка (його раціо капітулює
перед ірраціональним імпульсом уперше) виражено в його істеричних уривчастих
репліках із неозначеними й безособовими конструкціями: …Щось сталося… бачити
вас треба було… Я не міг себе побороти, і от прийшов… бачити вас мусив… (тут і
далі виділення мої. – О.Ш.) (Підмогильний, 1991: 614). Отож його особистої волі
в цьому візиті немає: «щось» (імпульсивне бажання, тобто кохання) його привело
попри опір його раціо. Треба сказати, що Славенко намагався боротися із собою:
збентежений наглим пробудженням чуття, він лякається втрати розумової концентрації, якою так пишався, він розуміє, що причиною є збурене чуття до Марти, хоча
не розуміє причину вибору саме її як об’єкта пристрасті. Для нього вона одна
з багатьох, пересічна. Злий на себе, професор намагається приборкати чуття (Це чортзна що! Треба до рук себе взяти! – роздратовано подумав він, коли повернувся до
Марти за цигарником), а коли це не виходить, екстраполює агресію на дівчину,
зізнаючись і собі, і їй, що часом її ненавидить. Зрештою, якщо історію Городовського
обірвано на моменті скипання його пристрасті, що нагло ламає його плани, то кохання
Славенка подолало всі фази й за логікою сюжету повернуло «на круги своя»: йому
вдалося відносно легко взяти свою натуру в раціональні «шори» й відновити життєвий
розпорядок.
Тему боротьби раціонального та ірраціонального, ролі імпульсу в долі героя
порушено і в інспірованому суперечкою з друзями-ланківцями, В. Підмогильним та
Б. Антоненком-Давидовичем, романі «Недуга» Є. Плужника. Г. Токмань, характеризуючи ідейно-конфліктну спрямованість цього твору, побіжно торкається й психологічного плану зображених стосунків статей, сплетіння любові й пристрасті,
чуттєвого й холодно-прагматичного, інстинктивного й раціонального. Герой «Недуги», Іван Орловець, директор заводу, пролетар, людина-машина, ні сіло ні впало
втрачає голову, зустрівши випадково дівчину з його юності, горду й гарну панянку,
тепер – оперну співачку (її роль – Кармен – не лише у виставі, а й у романі). Душевний
катаклізм, що його переживає герой (тими самим словами, що й Славенко, він
формулює сам до себе запитання: …як могло все це статися мимо волі його, для нього
так несподівано? (Плужник, 1992: 45) і так само сподівається взяти себе «в добрі
шори»), спровокований на поверхневому рівні конфлікту класовою ворожне-чею –
пролетар не може покохати буржуйку (хоча така «непереборна» ідеологічна
перешкода чомусь забувається й автором, і героями з розвитком сюжету), на його
моральному рівні – необхідністю зрадити дружину (про її існування читач і не
здогадується, доки герой не згадує раптом: «А як же Наталка?»), на психічному рівні
конфлікту – що, безперечно, є «найгарячішим» – страхом любовної залежності.
Внутрішній конфлікт закоханого «не з власної волі» Орловця конкретизується в його рефлексіях себе як роздвоєного: Один – урівноважений, той звичайний,
товариш Орловець…. – намагався зважити все, розплутати клубок цих останніх
днів…роздивлявся на себе пильно й іронічно <…>… І раптом виринав десь з-за
першого другий Іван Семенович, розгублений і знесилений, лякався того, ще не
сказаного слова – і плутав думки, згадки й слова, а рот кривив у болісну посмішку
(Плужник, 1992: 72). Раціональне мислення героя «наполягає» на непотрібності нового
почуття, навіть назвати його герой боїться, хоча й усвідомлює – «от воно в чім уся
недуга моя», тобто генератором «недуги» є страх своїх неконтрольованих інстинктів.
Страх викликає агресію – посеред героїв інших романів, що тут розглядаються,
Орловець – найзатятіший борець із собою (уникає побачень із Завадською, вдається до
допомоги, навіть захисту «від себе самого» друзів і дружини). Розібратися із власними
душевними колізіями Орловець збирається по-революційному просто: Що мусить
робити людина, коли розуміє, що те, що дає їй життя, їй самій протирічить? Адже
мусить людина тоді і з життям, і з собою боротися?, на що його суперник-«дублер»
Сквирський заперечує, що раз людина усвідомила значить, і глибоко відчула, що те,
до чого її досі тягло, їй вороже, <…> – людину до того вже не тягтиме. Тоді людині
нема чого з собою боротись… А коли бореться вона з собою – значить, непевна себе
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(Плужник, 1992: 89). Позиція Сквирського відгонить демагогією, бо ж він змішує
думку й почуття (раз людина усвідомила – значить, відчула), отож для внутрішньої
боротьби, справді, підстави зникають. Він і сам демонструє протиприродне
змішування раціонального й чуттєвого: кохає Завадську, але «перевіряє» її почуття
розлукою, бо ж не можна кохати, не знаючи. Власне, Сквирський «перекладає»
внутрішню боротьбу між невпевненістю в собі та любов’ю до жінки на її плечі,
розпочинаючи «війну» із нею, де можливість бути разом виборює вже не він, а вона.
Орловець десь так само подум-ково робить із Завадської (а заразом і зі своїх друзів, і з
дружини) «зовнішнього» ворога, що посягає на його душевну незалежність ( – Я вас
не кохаю… – мляво відказав Іван Семенович і враз вигукнув з люттю: – Ненавиджу!
(Плужник, 1992: 97)), однак йому стає сил зізнатися собі, що проблема - у ньому
самому: полохається він – безсилий і самого себе непевний – чуючи небезпеку, що в нім
самім і за-роджується; жахається – і боїться собі та іншим у цьому признатися,
бреше й інших замість себе винуватить… – Будівник!.. – гидливо, мов брудну лайку,
кинув він… (Плужник, 1992: 88). «Будівник» у самоосудливих роздумах Орловця
виникає у зв’язку з несумісністю в його розумінні любовної залежності й
спровокованого нею душевного сум’яття з образом і громадянським покликанням
пролетаря. Проте найболючішою точкою Орловця в любовній колізії є його чоловіча
гідність – Єдине, чого не може чоловік жінці простити, – це почуття сорому перед
нею… (Плужник, 1992: 114).
Порушена в романі Є. Плужника проблема сексуального плану – кохання чи
хіть – накладається на опозицію раціонального та ірраціонального, або ж свідомого та
імпульсивного. Найвиразніше її артикулює Сквирський: Кохання – це шукання і вибір;
пристрасть – це стихія і випадок (Плужник, 1992: 129), але відчуває на собі Орловець,
який «не кохає» Завадську, але його до неї тягне непереможно. – Вривається в моє
життя, – зізнається він Куниці, – щось таке, чого я не хочу, не можу – розумієш, не
можу! – хотіти і все ж хочу… І я борюся з ним, борюся з собою… (Плужник, 1992:
99). Куниця у відповідь – без психології – означує стан його друга як елементарну
сексуальну хіть і радить найпростіший спосіб її вдовольнити. Цілком імовірно, що
відсутність щонайменшої сублімації лібідо в психіці Орловця зумовлює надсильну
концентрацію потягу, для вибуху якого достатньо було лише побачити звернені на
нього очі Кармен та її ноги вище колін, випадково відкриті під час танцю. Однак
оголене жіноче тіло було лише «дето-натором» сексуального імпульсу, а «вибухівку»
було закладено ще в юності: герой не без зусиль пригадав епізод, коли прагнув виявити
владу над цією дівчиною, шалено розгойдуючи її на гойдалці (цей акт, за символікою
сновидінь З. Фройда, має сексуальний підтекст, це мав знати Є. Плужник), та, зрештою,
відступив, зупинений силою духу й погордою своєї «жертви». Дорослим Орловцем
вочевидь рухало підсвідоме прагнення реваншу в здобутті сексуальної влади над цією
жінкою, у якому, ясно, він собі не зізнавався. І він таки здобув цей реванш – не
сексуальний, але моральний: «застукавши» Ірину після перелюбу (його лють і ревнощі
свідчать про те, що це була його мета), він добив її морально, викликавши сльози й
розпач, тобто здобув у інший спосіб перемогу над нею, після чого одразу заспокоївся.
(Десь подібно в «Невеличкій драмі» ображений Дмитро виламує Марті руку,
примушуючи стати перед ним на коліна й в такий спосіб хоч якось компенсувати його
поразку). Дивна поведінка Орловця, зрештою, зрозуміла: після деструктивного
садистського акту його душу виповнює компенсаторна ніжність, відновлюючи
пошкоджений любовний об’єкт. У ту саму ніч, коли Ірина була з іншим, він з розпачу
фактично зґвалтував знайому Ірини, балерину-білявку, уявляючи на її місці свою
обраницю. Виходить, що в такий «обхідний маневр» зреалізував своє бажання
підкорити Ірину, хоча й довелося вдовольнитися її ерзацом. Агресивна сексуальна,
привласнювальна психостратегія головного героя щодо коханого об’єкта, бажання
вивищитися над ним когерентні маскулінній сексуальності, що реагує на фрустрацію
потужним садистським імпульсом.
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Отож пристрасть в усіх цих романах із чоловічою «партитурою» постає,
перефразовуючи слова Орловця, потягом стихійним, що розум і воля не можуть ні
спинити, ані змінити (Плужник, 1992: 139), руйнівним і небезпечним для (не цілком
впевненого в собі) героя, який, лякаючись збурення неконтрольованого його раціо
інстинкту, мобілізує всі ресурси на боротьбу із собою, із коханням, із коханою жінкою.
Травматичний досвід кохання: гендерні нюанси
Проза кінця 1920-х років віддзеркалює в загальних рисах «статус» кохання
в новозбудованому пролетарському суспільстві як прояву міщанської, індивідуалістської, «хворої» свідомості, як атавізму буржуазної моралі. «Будівнику соціа-лізму»
перейматися проблемами кохання не личить. Емансипаційне й сексуальне
розкріпачення пролетарського суспільства піддало сумніву актуальність кохання як
«високоморального» почуття й умови для інтимної комунікації. У романах цієї доби
часто-густо таку позицію транслюють герої-чоловіки, які через різні причини намагаються зректися кохання як негідного, непотрібного, обтяжливого. Маскулінне
художнє мислення схильне проблематизувати кохання як потенційну загрозу
унормованому життю й особистій свободі, яку варто за можливості раціонально
стримувати, отож концептуалізація в текстах, що розглядаються, досвіду кохання як
травматичного репрезентує маскулінну поетикальну стратегію. В усіх текстах вона
когерентна свідомості автора-чоловіка, який узгоджує з маскулінною позицією
поведінку своїх героїв – і чоловіків, і жінок. Героїні в романах «Робітні сили»
М. Івченка, «Недуга» Є. Плужника, «Невеличка драма» В. Підмогильного так само
потерпають від любові, ризикують зламати життя й кар’єру, як і герої-чоловіки.
Водночас письменники намагаються психологічно достовірно відтворити специфіку
любовного досвіду жінки в протиставленні чоловічому досвіду. У дискусіях про любов і шлюб, що ведуться в усіх трьох романах, можна сказати, «оголюється прийом»,
тобто зіштовхуються «чоловічі» й «жіночі» позиції, як їх уявляють автори.
Під час вечірки в Сахновичів на початку роману «Робітні сили» М. Івченка
гості дискутують про роль жінки в пролетарському суспільстві – чи варто їй піклуватися про матеріальний комфорт як основу господарства й культури загалом, чи
усунутися від домашньої праці, щоб знову не розбухнути серед кухні й пуховиків.
Компромісна позиція одного з головних героїв, Савлутинського, треба думати,
поділяється автором: Хай собі вона [жінка] ходить на посаду, гуляє з текою, курить
цигарки, стриже волосся, носить куці сукні й міняє щомісяця чоловіка. То справа її
жіночої емансипації, але в домі мусить бути елементарна охайність, елементарна
чистота1 (Івченко, 1990: 658 –659). Наприкінці цієї розмови Савлутинський звинувачує жіноцтво в культурному занепаді нації, бо жінки все мусили придбати й берегти
в господарстві, а вони цього не зробили, не дивно, що «жіноча половина» товариства
йому намагається суперечити.
Розмова про роль жінки очікувано переводиться на теми сексу, шлюбу, материнства. Професор-селекціонер Савлутинський висуває a la мальтусівську теорію
приборкання сексуальної енергії (притаманної, на його думку, вдачі українців: краса
наша національна – оцей статевий момент, <…> оці сласні посмішки, <…> і ті масні
сливові очі), відтак і обмеження народжуваності задля вивільнення культуро-твірної
енергії: … я розумію, що <…> на пору родинно-патріархального життя, це прекрасно.
Але коли родина розпалась і народ в’їхав у аборти та аліменти, першорядною
проблемою є – підкарнати її, зв’язати статеві інстинкти (Івченко, 1990: 660). Ця
мотивація раціонального приборкання пристрасті, сексуальних інстинктів задля вищої
(національної!) мети виглядає спробою раціоналізувати від-межування національної
маскулінної психіки від українського-материнського-сексуального, дистанціюватися
від тваринно-інстинктивного в реалізації амбіцій «нової людини», борця, будівника
У такий спосіб вочевидь закладаються підвалини нерівноправ’я, усталені згодом радянським
гендерним режимом, за якого практикувався подвоєний робочий день жінки – на посаді й удома.
1
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нового світу. Що спільного є між революцією, найвищим напруженням громадської
енергії, якому індивід мусить до останку підпорядковуватись, і коханням – чуттям
вузько індивідуальним,
ворожим будь-якому громадському контролеві?
(Підмогильний, 1991: 594) – вигукує під час подібної дискусії про кохання і Юрій
Славенко («Невеличка драма» В. Підмогиль-ного). За відокремлення «якогось
особистого життя» від громадського таврують героя роману «Недуга» Орловця його
друзі: Що ж це? Родина? Кубелечко? Тьху! – обурюється Куниця. <…> – Не такий
тепер час, щоб слини розводити… Хай це инші, прийдешні покоління дбають за це, а
їхньому стільки роботи випало (Плужник, 1992: 75, 81). Позиція Куниці, що особисте
життя тепер у більшості, некрасиве, нецікаве, але в революційну добу не до нього,
протиставлена «міщанській» позиції Орловця, який постає проти «неприродності»,
«зайвості» особистого життя, навіть для пролетаріату, урівноважуючи процеси
«будівництва» суспільного добробуту і / як особистого життя. Є. Плужник актуалізує
в зіткненні цих позицій цілий жмут проблем, зокрема неприродного для людини
витіснення інтимного, що дегуманізує її, перетворює на «гвинтик» соціалістичної
машини (як-от Орловець на заводі), несумісності ницості в побутовому житті (сірому,
вбогому, одноманітному, брудному, мізерному (Плужник, 1992: 83)) й амбіцій у
громадянському (Як же можу я будувати для всіх щось прекрасне, коли не стає мені
снаги чи волі створити щось бодай пристойне для самого себе…) (Плужник, 1992: 84),
що кидає (контр-революційну) тінь на «будівників соціалізму» як негідних цього
покликання.
«Вузько індивідуальне» почуття кохання, що засуджується в усіх трьох
романах, у «Робітніх силах» екстраполюється на травматичний для національної
маскулінності дореволюційний (колоніальний) період, що інфантилізував, вихолощував національний героїчний чин і, напевне, підсвідомо збігався із жіночим як
пасивним сексуальним началом, тому рішуче відкидається в минуле. Знаком такого
відкидання-дистанціювання від жіночого, відтак і від сексуального, є раціоналізація
взаємин між чоловіком і жінкою, де пристрасті вже не має бути місця. Професор
Савлутинський обстоює ідею раціоналізованого вибору партнера для дітонародження,
«селекційного відбору» людей, обраних для розмноження, 2 та перспектива «насильного й механічного парування», як її зрозуміла Орися, не знаходить у товаристві
підтримки, як і раціоналізація життя, зокрема й інтимного. Тося крізь сльози протестує
проти такого раціоналізму: …як ото так жити! Все розумово, розраховано, це умерти
можна! То не людина буде, а якийсь манекен, засмиканий ниточками (Івченко, 1990:
662). Приблизно так ставиться й Марта до «раціона-лізаторської» шлюбної пропозиції
Дмитра («Невеличка драма»). Для Дмитра ж, як і для Орловця («Недуга») сентименти
кохання – пережиток дореволюційного, але не колоніального, а буржуазного,
минулого: як пролетарська інтелігенція вони здобули життєві перспективи

Професор Савлутинський у романі М. Івченка розглядає «спеців» із селекції – Тосю та
Орисю – не інакше як потенційних матерів, аж ніяк не колег-учених, отже, жіноцтву в його
(і автора?) свідомості культуротвірна діяльність доступна лише в якості репродуктивного
інстурмента. Із Савлутинським погодився б Славенко з «Невеличкої драми» В. Підмогильного.
Для Славенка саме слово «дівчина» <…> містить у собі прикмету чогось недорозвиненого
(Підмогильний, 1991: 579). Гендерна асиметрія в романі М. Івченка реалізується в амбівалентному зображенні освіченої жінки, яка інтелектуально працює поряд із чоловіком і має
успіх, однак оцінюється ним передусім як продовжувачка роду, потенційна мати його дітей.
В Орисі Савлутинського приваблює передусім її «порода», тобто для нього вона – «селекційний
матеріал». З одруженням кар’єра Орисі припиняється. Експлікована в романі перевага гендерної
ролі жінки як дружини й матері виглядає несумісною з її здобутою соціальною та
інтелектуальною рівністю. Материнство й домогосподарство – єдина роль майбутньої дружини
і в уявленні інженера «з передовими поглядами» Дмитра з «Невеличкої драми»
В. Підмогильного. «Нестиковка» гендерних режимів, а точніше – формальний, декларований
паритет статей за незмінності патріархатної домостроївської депривації в рома-нах М. Івченка,
В. Підмогильного характерні для гендерної політики радянської доби.
2
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(маскулінний чин) за революції, попередню добу асоціюють із приниженням і
безправ’ям.
Деталізований у романі М. Івченка епізод вечірки має важливе значення
в розвитку лінії любовних взаємин Тосі – Савлутинського, Орисі – Савлутинського,
Тосі – Горошка, що закроюється на опозиціях емоційного – раціонального,
інстинктивного – вольового, інстинктивного – розумового. Позитивне вивершення
в (щасливому) шлюбі мають лише стосунки Орисі та Савлутинського завдяки,
очевидно, компліментарності двох проявів раціо – розуму (професор) та інтуїції
(Орися). Ідея гармонійного поєднання цих двох проявів послідовно впроваджувалася
й в інших сюжетних колізіях роману. Стосунки в інших парах приречені, як виглядає,
через емоційну й інстинктивну домінанти в поведінці і Тосі, і Горошка. Основна
колізія роману - нерозділена любов Тосі до Савлутинського – зумовлена несумісністю
пристрасної емоційності дівчини й зверхньої раціональності професора, що часто
уособлені в деталях їхніх портретів зі смислом відповідно гарячого і холодного.
Травмована відмовою професора, спрагла любові, Тося віддається закоханому в неї
Горошку, вони живуть короткий час громадянським шлюбом, який однак приречений,
адже обома героями рухає сексуальний інстинкт, помножений на неконтрольовану
афектацію. Розпад цього союзу в романі виявляє застережливе ставлення автора до
емоційно-інстинктивної стихії лібідо, що діє нерозбірливо, деструктивно. Ця стихія
для М. Івченка асоціюється з жіночим, що має відступити перед раціонально-вольовим
чоловічим началом.
У романі М. Івченка жертвою пристрасті постає Тося. Хоча психологічна
достовірність зображеної поведінки героїні невисока, у ній оприявнено маскулінну
інтерпретацію жіночого серця, ураженого любов’ю. Психічний стан закоханої дівчини розбурханий, вона перманентно в стані афекту: очі щоразу наповнюються
слізьми, із наближенням до Савлутинського її починає нервово трясти, вона то
знічується, то дивиться на нього захоплено, то невлад відповідає. В усіх сценах їхніх
випадкових зустрічей його поведінка зверхня й зухвала, він володіє ситуацією, що раз
у раз підкреслює автор. Нещасливе кохання Тосі штовхає її до диверсії (вимикає вночі
термостат, де проводить дослід професор), недбальства й помилок у роботі (що
суперечить характеристиці її професіоналізму на початку роману), зрештою, до
імпульсивного єднання з Горошком, нервового зриву, хвороби. За логікою сюжету,
Тося «програла» в боротьбі за своє «щастя», за Савлутинського, утратила здоров’я,
честь і ризикувала кар’єрою. Свою поразку героїня ніяк не рефлексує, отож фемі-нінна
позиція щодо втраченого кохання, хай і художньо змодельована, у романі відсутня.
Маскулінна «правда» з її раціональністю й самоконтролем у фіналі роману вочевидь
перемогла.
Дискусії та авторські міркування про кохання в «Невеличкій драмі»
В. Підмогильного відтіняють драму кохання – передусім Марти (ступінь достовірності вираження її почуттів не порівняти з романом М. Івченка), але також
і Славенка, і Льови, і Дмитра, і сусіда Давида Семеновича, і Безпалька. «Якість»
їхнього кохання є в цьому романі мірилом людяності й основним способом
характероротворення, а також «дзеркалом» моральних зрушень у суспільній свідомості тієї доби. Доведена до комічного раціоналізація кохання виявляє обмеженість,
поверховість натури Дмитра, учорашнього селюка, а тепер інженера, типового для
своєї доби недовченого, але сповненого ентузіазму й пафосу «будівника
соціалізму»: …ти ввійшла в мій план, – каже Дмитро Марті. – <…> В такій справі, як
одруження, не повинно бути випадкового вибору. <…>Шлюб – це спілка, така, як
спілка УСРР з РСФСР, наприклад, – для спільної праці, для спільної боротьби
(Підмогильний, 1991: 598). Тривіальна позиція Дмитра – шлюбу в наш час будувати
на коханні не можна. Що таке кохання? Це чуття, Марто! Воно спалахне
й перегорить (Підмогильний, 1991: 608) – виявляється у фіналі роману до болю
правдивою. Кохання, за логікою Дмитра, результат неробства, такий собі буржуазний
пережиток, коли людям робити не було чого, але тепер не та доба: Якщо будемо отак
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розкидатись, то не тільки соціалізму не збудуємо, а й кусати не буде чого
(Підмогильний, 1991: 608), – переконує Марту Дмитро. Якщо дещо подібними
поглядами Савлутинського на кохання як атавізм («Робітні сили» М. Івченка)
раціоналізується (чи швидше романтизується) творення людини нової (інтер)національної культури, то погляди Дмитра немов списані з радянських агіток, є карикатурою на них. Його твердження – Доба наша не мрійна, а цілком практична – те,
проти якого постає В. Підмогильний, пишучи цей роман.
На наступному колі вмовлянь Дмитро переконує Марту в тому, що кохання –
це всяке божевілля, всякі нісенітниці, самогубство, словом, той відділ, що в газеті
зветься «пригоди й злочини». Тут з ним цілком солідарний його «суперник» Славенко
(він розташував придбані томики поезій серед трактатів з психопатології (sic!)): І що
таке кохання: – Це якесь безумство, – говорить він (світле безумство, – погоджується
Марта). Дмитро протиставляє коханню вподобання, щиру приязнь хлопця до дівчини,
<…> яке не перешкоджає ні жити, ні працювати. За вподобанням одружується і він,
і Славенко (дискурс кохання оприявнює «двій-ництво» цих героїв). Знецінює кохання
й Ірен: Це вам, старосвітським людям, кохання дається якоюсь невиправною
катастрофою, чимсь стихійним і великим… А ми за революції навчились дивитись на
нього, як на епізод у житті (Підмогильний, 1991: 662). «Ми» – це «нові люди», яким
«не потрібне» кохання. Позаяк воно несумісне з раціоналізмом та колективізмом? Чи
«нові люди» не здатні кохати внаслідок постреволюційної деградації духовності? У
романі автор утримується від трансляції власного погляду на вирішення цієї
антропологічної проблеми. Попри присуди Дмитра (Кохання шкідливе для нашої
сучасності, бо воно спантеличить людину), Славенка (він визначив його [кохання] як
стан занепаду мозкової діяльності під впливом потягу до жінки, а отже, і регресу, що
людину принижує, загалом як чинник суть руїнницький, як показник невиправданої
кволості істоти, призначеної вести перед у світовому процесі життя (Підмогильний,
1991: 611, 678), у романі виписано й «іншу» правду – Марти і Льови.
Лише три голоси в романі – Марти, Льови й автора – підносять кохання
всупереч решті голосів, усупереч суспільній дійсності, яка не лишала місця для цього
почуття. Кохання, – ідеться в авторському відступі, – то чарівний і витончений зигзаг
на простій лінії життя, цяточка вогню, бентежна й жива іскра, що креслить світючу
дугу над холодним потоком часу, коханням діється життя (Підмогильний, 1991: 620).
«Гімн» коханню, що єдине наповнює існування сенсом, у романі проходить перевірку
історією Марти та Славенка, які зробилися тим, що зветься п а р о ю, добровільним і
зреченим додатком одне до одного з усією свідомістю радості цього становища і
єдиним бажанням – бути вдвох, бути тільки вдвох! (Підмогильний, 1991: 620).
Радість «добровільного зречення» в коханні й відмежу-ванні від усього світу
притаманна фемінінному психотипу, маскулінна психіка такий «режим» довго не
витримає, передусім унаслідок потреби позаприватної реалізації (загроза втрати
позицій в позаприватній, науковій, сфері вивела Славенка з любов-ного «анабіозу»).
Навіть на піку кохання, коли сексуальна хіть переважувала інші життєві стимули,
Славенко інакше ставився до любовного досвіду, ніж Марта: біохімік кохання своє
зустрів, як раптову катастрофу, його чуття почало владно руйнувати його звички,
розпорядок, роботу й самого його безжалісно вивертати, перетрушувати та
провітрювати (Підмогильний, 1991: 621). Новизна й сила любовних вражень не лише
позбавляють його сил опиратися, а й дозволяють убачати у коханні й у дівчині щось
коштовніше, світлі ясні простори – він дозволяв (sic!) руйнувати себе, зміняти свої
життєві уподобання, ба навіть роботу свою гальмувати, а це допіру ще здавалося б
йому блюзнірством! (Підмогильний, 1991: 621). Якщо Славенко піддається новому й
загалом небажаному досвіду, то для Марти кохання було природним завершенням її
мрій. Те, чого жадала вона, здійснилося. Ці тонко вловлені в романі кардинальні
відмінності в ставленні до любові часто становлять нездоланний бар’єр і в реальних
інтимних стосунках статей. Кохання, що для маскулінної свідомості (Славенко, Ірен) –
епізод, тимчасова «хвороба», для фемінінної (Марта) – смисл усього життя.
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Поряд з опозицією маскулінного й фемінінного рушієм любовного сюжету
«Невеличкої драми» є антагонізм матеріального й духовного, конкретизований як
детермінація і свобода. Невипадковим у його художньому розв’язанні є авторський
відступ про кохання як хімічний процес взаємного розщеплення, де представники
хімічних статей, бурхливі і страшні коханці, що пожирають себе в спаруванні,
витворюючи воду і сіль… (Підмогильний, 1991: 615). Для біохіміка Славенка кохання
є детермінованим «хімічним» процесом реалізації статевого вдоволення, проявом
несвободи, досадним обмеженням його самовияву. Для Марти ж – кохання є вищим
проявом свободи, що вивільняє її з детермінованого світу. Вона прагне цілком
зреалізувати свою свободу, обриває стосунки з власної волі, щоб уникнути
тривіального сценарію. Водночас у цій аналогії кохання та хімічного процесу
«з’єднання й розщеплення» підкреслено як природність і неуникненність любовного
потягу, так і закономірність його згасання. Це з болем прочуває Марта й чітко
усвідомлює Славенко (я вже перетравив її, – думає він з полегшенням).
У романі «Недуга» Є. Плужника (як і в його драматургії) тема любовної
«напасті», подружньої зради провокує загострення психологічного конфлікту
в любовному три- й чотирикутнику. Герої-коханці в його романі (а також і п’єсах)
шикуються на три типи відповідно до ролі в любовній комунікації: 1) «непомітний»
герой, який, на перший погляд, не має шансів завоювати красуню; 2) нав’язливий
ловелас, який таки добивається свого; 3) зраджений чоловік, охоплений ревнощами,
ненавистю до жінки3. У рисах його «непомітних» героїв-любовників можна пізнати
самого автора4. Поряд з Орловцем на Ірину «полює» Звірятин, його підлеглий, але не
пролетарського, а старорежимного гарту, ловелас і сибарит. Саме він спокушає ІринуКармен, а потім кидає її, реалізуючи свою ідею «брати від життя все, що можна, а потім
відкидати непотрібне». У суперництві з Орловцем Звірятин тішиться реваншем, адже
представник переможного класу при першій зустрічі <…> з жінкою нашої
[буржуазної] культури втрачає ґрунт під ногами (Плужник, 1992: 87), у такий –
сутенерський – спосіб він «перемагає» ідеологічного ворога, додаючи ще один «пазл»
в карикатурне дискутування про класовий аспект кохання, герої якого сперечаються
про його «надкласовість», або ж, навпаки, про непереборну ненависть і зневагу
пролетаря до буржуйки, або про заборону любовних, але допустимість сексуальних
стосунків із нею.
Ще один герой-коханець у романі – інженер Сквирський, який завсіди сидить
у глибочезному кріслі (Є. Плужник сам любив у такому сидіти, спостерігаючи за
романами своєї майбутньої дружини, називав його «піч» (Череватенко, 1988: 24)),
дудлить горілку й не виявляє жодних почуттів до прекрасної господині дому, а поза
тим філософствує про свідоме будування особистого щастя: Ти не жени, – повчає він
Орловця, – мов той звір за самицею лісом, бо ти ж складніший за того звіра (Плужник,
1992: 63). Сам Сквирський шукає не вічного – справжнього кохання, щоб збагатило
Роман Є. Плужника тяжіє до неореалізму, отож можна говорити про типовість,
життєподібність цих чоловічих «любовних амплуа», хоча причини їхнього згуртування навколо
однієї жінки не прояснені. Окреслені типи є і в «Невеличкій драмі» В. Підмогильного:
«непомітний» Льова, «нав’язливий» Дмитро, хоча «добивається свого» Славенко (але ці два
герої – «дублери»), ревнує «зраджений» кооператор. Вони ж фігурують у «Робітніх силах»
М. Івченка: «непомітний» закоханий Гамалій водночас і «ревнивий месник», «нав’язливий»
переможець любовних перегонів – Горошко. Треба думати, такі три- і чотирикутники є не лише
в українських любовних романах кінця 1920-х, адже реалізують патерни маскулінної свідомості,
скорельовані з гендерним режимом культури.
4 Психічне підґрунтя інтимного «роману» Є. Плужника могло б стати об’єктом критикованого
письменником психоаналізу з огляду на художнє моделювання в його творах саме таких типів,
а також на ледь не «хрестоматійний» сюжет його одруження з красунею Г. Коваленко
(Череватенко, 1988) (можна лише уявити до скількох претендентів на її серце ревнував її,
дівчину, «непомітний» ще тоді поет, а до скількох – її, уже дружину, якщо дім завжди був
відкритий для колег по перу; здобуває певну пікантність і деталь співжиття утрьох в одній
кімнаті «через ширму» молодого подружжя Плужників та Галининої сестри).
3
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життя, зробило його цікавішим, повнішим… (Плужник, 1992: 63). На позір ним керує
раціоналізм, а направду – страх поразки: добиватимусь я кохання, мучитимусь і
мріятиму, життя своє на нього міняючи… коли раптом скінчиться таке кохання
через дві ночі? (Плужник, 1992: 63). Саме «сухарю» Сквирському віддала серце
Кармен. Він же його фактично розбив, виїхавши назавжди до Уралу, де для оперної
співачки кар’єру буде завершено; для нього, як виявляється згодом, самому закоханого
в неї, їхні любовні взаємини – щось на кшталт наукового експерименту, що вимагає
безпристрасної суворої перевірки – Випробуй себе, зваж, розваж! Бо не сліпець ти, а
будівничий! (Плужник, 1992: 64). (Однак його позиція розхитана застереженням
Мюфке – поки придивлятимешся до життя, воно пройде повз). Як видно з такої
диспозиції героїв, Сквирський – тип «непомітного», але успішного коханця
(найближчий, треба думати, до автора, принаймні саме таке випробування почуттів
зникненням він застосував до майбутньої дружини (Череватенко, 1988: 25)),
Звірятин – тип нав’язливого ловеласа, а Орловець – проміж-ний між ними, водночас
непомітний і нав’язливий, суперечність його «амплуа» поглиблює травматичність
його кохання.
Спільною рисою цих трьох героїв-чоловіків у романі «Недуга» є ставлення до
Ірини-Кармен як до об’єкта завоювання, нехтування нею як особистістю. Вона це
фіксує в такому закиді: ви мене не спитали, змагаєтеся між собою. Сквирський
у своїх філософуваннях про істинну любов до жінки зауважує, що треба полюбити її
як людину, щоправда, навряд йому вдалося це зробити на практиці. Від’їжджаючи, він
«передає» Ірину Орловцю, щоб «замінивши» об’єкт, простежити, чи «незамін-ний»
Сквирський, чи не зникне почуття до нього. Вочевидь Ірину як особистість, яка зазнає
страждань, чиї кар’єра, навіть життя можуть зламатися, Сквирський до розрахунків не
бере. Егоцентризм, раціоналізм у любовних взаєминах, як і їхня несерйозність,
серійність – маскулінні риси (Франкл, 1990: 255). Завадська цілком слушно кидає
Орловцю: …всі ви, чоловіки, … в цьому тепер однакові: всяка жінка для вас –
проститутка (Плужник, 1992: 123). Делегована основним героям-коханцям
маскулінна любовна психостратегія з її домінантами: егоцентризмом та егоїзмом,
прагненням вивищитися за рахунок обраниці, відведення їй ролі об’єкта, а не суб’єкта
стосунків – маркує маскулінні пріоритети авторської свідомості, загалом співзвучні
патріархатній культурі тієї епохи, які, щоправда, відтінює наданий жінкам-героїням
голос. Г. Токмань відзначає в романі «екзистенційний вибір особистості у питаннях
інтимного життя. Кожен герой творить власну філософію кохання – і невідомо, яку з
них поділяє автор» (Токмань, 2013: 13). Окрім Ірини, фемінінну позицію щодо любові
виявляє дружина Орловця, Наталка.
Потрібний автору лише для моделювання ситуації чоловікового зізнання
в захопленні іншою, образ дружини Орловця, Наталки, залишається фактично не
розкритим. У подумковому монолозі Орловця вона в усьому неподібна до Ірини: худа,
суха, нежіночна, малопомітна, зате спокійна, вдумлива, терпляча й цілісна. Вона не
знає внутрішнього роздвоєння (або автор його «не помічає»). Як дружина пролетаря,
у юності його бойова подруга, вона має допомогти чоловіку подолати пристрасть до
іншої, саме так думає Орловець, звіряючись їй у присутності своїх друзів у захопленні
Іриною Завадською. Його дивує і обурює після того її мовчаз-ність, уникання його.
Цілком протилежний від очікуваного результат зізнання значно погіршує до того
нормальні стосунки подружжя, веде до відчуження, а за рішенням Наталки – і до
розлучення. Смуга нерозуміння в родині долається відвертою розмовою між ними, у
якій озвучується позиція жінки в цій ситуації. Є. Плужник дуже точно відтворив
психічні аспекти свідомості своєї героїні як жінки: її не-бажання «заробляти» свого
невірного чоловіка назад посиленою турботою й лю-бов’ю, бути жінкою «для хатніх
потреб», коли вже не цілком задовольняє його хіть. Саме цим, а не ревнощами, у яких
її звинувачує Іван, Наталка пояснює їхній розрив.
Залишається не проговореним, але оприявненим у цій розмові визначальний
для фемінінної психіки аспект розуміння любові в єдності душевного й тілесного. Для
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Наталки чоловік, який спокусився тілом іншої, уже й не любить. Або так: якщо чоловік
захопився, закохався, хоч фізично й не зрадив, то однак його невірність становить факт.
Для маскулінної психіки зрада може бути лише фізична, душевні аспекти почуття «не
рахуються», тому «безгрішний» Орловець і зізнається дружині. Але ж для неї його
захоплення іншою – уже є зрада, «смертний вирок» їхньому шлюбу. Гендерна
відмінність поглядів на любов чоловіка й жінки тонко підмічена прозаїком.
Створюючи різні очікування щодо шлюбу, цей гендерний дисонанс часто призводить
до сімейних драм. Попри цілком іншу натуру Ірина Завадська також сприймає любов
у єдності тілесного й душевного. Хоча й віддається Звірятину з роз-пачу й самотності
(як і Тося Горошку в романі М. Івченка), не шукає випадкових сексуальних утіх, що
щедро пропонує їй богемне середовище. Фемінінна позиція щодо любові, яку
транслюють жінки-героїні, отже, особлива тим, що душевний потяг не відірвано від
фізичного, останній не викликає тривоги щодо залежності чи само-втрати, коханий
сприймається як рівний, як партнер, а не об’єкт завоювання, у коха-ному цінується
його особистість (а не тілесні принади).
Любов як хвороба: художнє моделювання девіантної поведінки закоханого
героя
У романістиці кінця 1920-х переживання пристрасті гіперболізовано так, що
не лише руйнує життя героїв, а й завдає непомірних страждань. Симптоматичною
в розкритті цієї теми є назва роману Є. Плужника – «Недуга», яка точно визначає
психічну метаморфозу, що сталася з головним героєм Орловцем5. Він сприймає свій
стан як хворобу (тяжка, неприємна недуга життя йому спустошила (Плужник, 1992:
99)), її «симптоми» виражені портретними деталями внутрішнього опору забороненій
пристрасті (глибокі зморшки зорали йому обличчя (Плужник, 1992: 96)),
психомоторною реакцією дрожу (здригнувся, здригаючись весь тощо), а також
невластивими герою психічними станами (безсоння, розконцентрованість, фокусування на нав’язливій ідеї), імпульсивними діями (раптом подався до опери, до
помешкання Завадської, відмовився від відпочинку на морі, віддав гроші жебраку,
вдерся вночі до білявки-балерини). Проблема недуги сюжетно локалізована в епізоді
відвідування лікаря, який діагностує в Орловця неврастенію. Куниця намагається
заспокоїти друга – тисячі людей тепер хворіють на цю саму неврастенію – і нічого
(Плужник, 1992: 81), мимоволі діагностуючи уражену «перевтомою» постреволюційну епоху. У підтексті не лише роману Є. Плужника, а й «Санаторійної зони»
М. Хвильового, «Народного Малахія» М. Куліша та ін., усі прояви психічної
дестабілізації (від перевтоми до божевілля, а також фатальне кохання) є наслідками
позбавлення людини «людського», гіпертрофії колективного, суспільного, а також
героїзації людини з її добровільним самозреченням заради революції. «Людське»
в людині вимагає компенсації: у художній літературі не лише темою любові, як
лакмусом, діагностується «хвора доба», а й поведінка героя гіпертрофується любов’ю
до меж девіації, виявляючи ступінь його психічного ураження цією добою.
У прозі В. Підмогильного акцентується девіантна поведінка закоханого героя,
яскраво – Городовського («Повість без назви…»), який втрачає відчуття реальності,
охоплений манією знайти незнайомку. Значно легший «перебіг хвороби» любові
в Славенка («Невеличка драма»): він не відривається від реальності, хоча й «втрачає
У прозі й драматургії Є. Плужника кін. 1920 – поч. 1930-х років можна спостерегти мімікрію
під ідеологічні «стандарти» пролетарської (соцреалістичної) літератури: виробнича тема,
класовий конфлікт, актуальний тоді мотив шкідництва, (обережне) викриття націоналізму як
буржуазно-шовіністичного анахронізму. Письменник і до арешту слабо «тримав удар», тому під
впливом страху міг «переформатувати» свою свідомість на заданий копил. З огляду на сказане
назва роману «Недуга» може мати (для Плужника і / або для цензорів) не лише любовнопсихологічний, а й викривально-класовий смисл: «зміщанення» пролетаря-директора, його
зрада громадських інтересів заради власних, спокуса буржуазною культурою та любов’ю
буржуйки є в очах його соратників, борців за комунізм не чим іншим, я «недугою».
5
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себе», зосібна свою здатність мислити, працювати. Він описує Марті свій стан,
близький до депресивного ступору: Бажання бачити тебе мучить мене як ніколи.
Я задихаюся вдень без тебе. Мені тисне голову. Іноді я просто спиняюсь як
божевільний і все забуваю. Всередині робиться порожньо, до жаху порожньо. <…>
Сідаю і сиджу, як остовпілий. В голові оливо. А потім <…> все-таки лишається осад
від того болю, невдоволення, стома. <…> Люблю. Якось тупо і безоглядно люблю. Але
іноді й ненавиджу… (Підмогильний, 1991: 632 – 633). В описаному стані Славенка
психічний розлад почасти соматизується (тисне голову), хоча в основному вражає його
мозкову діяльність (спиняюсь, все забуваю, в голові оливо, тупо люблю). У його
зізнанні домінують маркери болю (мучить, задихаюся, осад від болю), що
оприявнюють героєву оцінку кохання як хвороби, вихолощення (всередині робиться
порожньо). Потерпає від любовних розчарувань і психіка Марти в «Невеличкій драмі»,
адже її слова про заколисливе плескотіння води слушно сприймаються Льовою як
вираз її готовності до суїциду. І сам Льова, до слова, геть затруєний чуттям
(Підмогильний, 1991: 663). У характеристиках любовної поведінки героїв автор також
апелює до концептосфери хвороби, як-от: …їх мова нову зійшла на захоплений
примітив, на маленьке й страшне дієслово, що тримається закоханих уст, як
учеписта думка хворого мозку (Підмогильний, 1991: 625). Любов, що загрожує
перетворитися на манію, що спонукає до меланхолійного самозаперечення (Мартина
ініціатива розлуки довершувала її любов, здіймала жагучий порив до самозабуття, до
цілковитого самозречення! (Підмогильний, 1991: 702), в ідео-логічному плані
«Невеличкої драми» В. Підмогильного - на межі норми й патології, справді, «світле
безумство».
У романі «Робітні сили» М. Івченка закохана Тося страждає передусім фізично,
відчуваючи реальний біль тіла. Її часто охоплює тілесний трем, інтенсивність якого
виглядає хворобливо, напади якого - неочікувані. В експози-ційній сцені нічного
блукання Тосі в напівнепам’яті попід вікнами Савлутинського, кохання до якого ще не
стало для неї цілком усвідомленим фактом, закцентовано на дивному
психосоматичному стані дівчини: …схаменувшись, відскочила від вікна <….>,
очманіло й не розуміючи озирнулась. І раптом всю її охопила гостра й безугавна
пропасниця й люто затрясла. Жінка тряслась усім тілом, лозина в руках у неї
вигиналась, зуби неслухняно цокотіли, очі ж запливали сльозами <….> (Івченко, 1990:
623 – 624). Закохана Тося блукає сновидою, не тямлячи себе. Коли приходить до тями,
лякається, але не страхом пояснюється її хворобливий стан. Хоча вона сама собі, ні
подрузі, яку зустріла, не може його пояснити: – Я не знаю, що зо мною діється. Цього
ще ніколи не було (Івченко, 1990: 624), – можна помітити в поведінці дівчини в
зображеній сцені симптоми істерії (крик, ридання, тремор, попереду в неї втрата
свідомості), «модної» хвороби порубіжжя, на яку страждали, як довгий час вважалося,
сексуально невдоволені жінки. М. Івченко міг використати задля посилення ефекту
відтворення «хворобливої» пристрасті своєї героїні цей стереотип.
Сердечний біль Тося відчуває на соматичному рівні: Вона вмить відчула, як її
серце хтось обіруч схопив і затряс нею десь ізсередини до того, що вона була безсила
себе стримати, помічаючи тільки, як зрадливо зацокотіли, ніби в гострій пропасниці,
зуби (Івченко, 1990: 674). «Матеріалізація» в жіночому тілі душевної травми,
безсумнівно, зумовлена асоціюванням фемінного та тілесного в патріар-хатній
культурі. Під впливом цього стереотипу авторський погляд безборонно «проникає» не
в душу, а в тіло героїні, чого жодного разу не чинить із героєм, навіть закоханим. Так
само «матеріалізується» в тілі Тосі «думка» – очевидно, про без-надійність її любові
до Савлутинського: Тося стояла майже непорушно, відчуваючи, як ранішня думка
знову гостро вколола в серце й краяла його до розпачу, до нестерпного вогню в мозку,
– як перемогти люту пристрасну волю крові <…>? (Івченко, 1990: 691).
Екзистенціали болю, страждання закодовані в метафоричному полі катування
(вколола, краяла, нестерпний вогонь) й асоціативно скеровані на нутряне – серце,
мозок. Боротьба Тосі із собою, свого раціо (думка) з емоціо (люта пристрасна воля
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крові), постає її самокатуванням, виражається в реальних больових відчуттях. Те, що
Марта з «Невеличкої драми», на відміну від Тосі, не знає «маскулінної» боротьби із
собою, пояснюється або тим, що Марта не зазнала нерозділеного кохання, або, швидше,
тим, що в моделюванні її поведінки не використовуються маскулінні патерни, чого не
можна сказати про поведінку Тосі.
Поведінку закоханої Тосі, як і героїв-чоловіків, скеровує імпульс (це означає,
що вона не чекає і не плекає любов, як Марта, а постає жертвою власного почуття, про
яке нічого не знає, бо його не рефлексує, як і герої-чоловіки з розглянутих романів).
Так, у Тосі несподівано й гостро промайнуло та сама маленька думка, навколо якої
вона ходила вже довгий час. А тепер та думка, ніби блискавка, освітила усю глибінь,
і вона враз до моторошного болю відчула глибоко в собі страшну порожнечу. І тоді
хтось ударив знизу гарячою хвилею, що схопила за горло, як залізними пазурцями, – до
того, що Тося почала неспокійно й злякано ковтати повітря (Івченко, 1990: 690).
Одразу впадає в око подібність між Тосею і Славенком, які заскочені любов’ю,
відчувають «порожнечу», а не повноту, як Марта. З іншого боку, деталь тривалості
існування «думки» Тосі означає її внутрішній опір усвідомленню своєї поразки в
коханні. Тепер же, коли «думка» освітила усю глибінь (тобто дійшла до свідомості),
Тося відчула порожнечу, але не в житті, не в душі, а – «в собі», у тілі. На таку
інтерпретацію скеровує подальша деталізація її стану, де гаряча хвиля знизу натякає на
нерозтрачену сексуальну енергію, від якої відмовився обранець. Метафорично
переданий стан спазму дихальних шляхів («гаряча хвиля» «схопила за горло») у цьому
описі супроводжується почуттям тривоги – і внаслідок некерованості своїх почуттів, і
внаслідок нападу задухи. Водночас описаний фізичний біль героїні посилюється через
її провину перед Савлутинським (Тося відчуває напади на ранок після ночі її
«диверсії» – гасіння термостату), отже, є самокатуванням. У цій та подібних сценах
роману М. Івченка любовні травматичні переживання героїні сконцентровані в її тілі.
У такий спосіб актуалізується симпто-матика істерії як жіночого сексуального
невдоволення, до того ж любов як «хвороба душі» паралелізується із хворобою тіла,
що, зрештою, означає лише одне: жінка – то і є лише тіло. Хоча часом поведінка
закоханої Тосі уподібнюється в романі й до тваринної: ображена Савлутинським, вона
гостро сіпонула, простогнала глибоким ураженим болем безпомічної тварини і,
зірвавшись з лавки, пустилась швидкою ходою майже побігла у глибінь парку (Івченко,
1990: 736). Імпульсивні, загонисті рухи сильної та водночас безпомічної істоти, яка
єдино й може виражати свій біль стогоном, – то реакція зраненої тварини, а не людини.
Отже, психосимптоматика переживання травматичного досвіду кохання жінки (хоч і
не в усьому психічно вивірена) у романі М. Івченка концептуалізує його (кохання) як
хворобливо-тілесне, інстинктивно-тваринне, а саму героїню позиціонує як жертву
своїх почуттів, слабку, безвольну істоту.
Висновки. У романах «Робітні сили» М. Івченка, «Недуга» Є Плужника,
«Невеличка драма» В. Підмогильного та його «Повісті без назви…» любовна колізія,
що виформовує травматичний досвід головних героїв, – в епіцентрі конфліктного
вузла, отож окреслює чільну проблему творів – раціонального приборкання любові,
що синонімізується з наглою інстинктивною силою, яка вторгається в маскулінну
царину раціонального самоконтролю, життєвої дисципліни, внутрішньої свободи
й нищить її. У той же час пристрасть вибиває героя зі звичного темпу його трудової
діяльності, також раціоналізованої та регламентованої, що руйнує його роль
«будівника соціалізму», яка завойовує все більше місця в радянській літературі кінця
1920-х. В обох випадках герой має підстави опиратися почуттю кохання, що слабо
корелює з ідеалом гегемонної маскулінності тогочасного гендерного режиму культури.
На формування останнього вплинула революція та пореволюційна дійсність, які
склали суспільносвідомісний гештальт досвіду, рецептивну модель, актуальну й у
психомоделюванні інтимних стосунків, траєкторії перебігу почуттів, зокрема й
любовних. Цей гештальт має виразно маскулінні риси, отож цілком природно
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надається до опрацювання маскулінною художньою свідомістю, яка мала очевидний
пріоритет в українській літературі 1920-х.
Тексти, що взято до розгляду, окрім «Невеличкої драми» В. Підмогильного,
сфокусовані на маскулінному усвідомленні небезпеки фатального кохання. Через
наратив, що фіксує душевні порухи героїв-чоловіків, окреслюється маскулінна
суб’єктивність. Автор розуміє, що коїться з його закоханим героєм, відтак ступінь
психологічної достовірності вищий, аніж у разі художнього моделювання почуттів
і поведінки закоханої героїні, які автор ніколи не поділяв. Навіть за доволі достовірного проникнення у внутрішній світ закоханої жінки-героїні (Марта в «Невеличкій
драмі» В. Підмогильного) її, засліплену ілюзією кохання, поміщено в прагматичний
чоловічий світ, де коханню не має бути місця. Отже, наведені результати студії
оприявнюють ракурс застосування під час розв’язання дослідної проблеми гендерної
теорії (маскулінний / фемінінний фенотипи, гендерний режим культури, гендерні
стереотипи), психопоетики (імпульс, афект, психічна девіація, депресія, стрес, втрата
почуття реальності, раціоналізація, перенесення тощо як симптоми травми закоханого
героя), герменевтики (автор, наратор, герой як носії (спільного) персонального й
поколіннєвого досвіду), а також структурного, зокрема наративного, підходу до
поетики тексту. Комплексний підхід до літературознавчого осмислення романістики
кінця 1920-х в антропологічному регістрі відкриває широкі можливості для ширшого
гуманітарного вивчення трансформацій людини
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Резюме
Постановка проблеми. В українській прозі кінця 1920-х років художньо
осмислено проблему фатальної любові, яка дестабілізує життя героїв, загострює
психологічні та морально-етичні колізії, відтінені філософсько-інтелектуальним
дискутуванням про «статус» цього почуття в «новому» пролетарському суспільстві.
Проблематизація травматичного досвіду любові в романістиці цієї доби зумовлена не
лише суспільно-історичними, а й гендерно-психологічними чинниками.
Мета статті – дослідити художнє моделювання травматичного досвіду
фатальної пристрасті в прозі кінця 1920-х років, активованого маскулінним
«метафоричним кодом» революційної боротьби з її докорінним світоперетворенням.
Методи дослідження. Антропологічний ракурс дослідження зумовлює
комплексний методологічний підхід, що включає психопоетику, герменевтику,
гендерні студії, а також широкий спектр літературознавчих методів.
Основні результати дослідження. Травматичне переживання любові
в романах «Робітні сили» М. Івченка, «Недуга» Є Плужника, «Невеличка драма»
В. Підмогильного та його «Повісті без назви…» постає «метафорою-кодом»
(Л. Тарнашинська) персонального та поколіннєвого досвіду, когерентного
постреволюційній добі з її етичними, суспільними, емансипаційними зрушеннями.
Пролетарська ідеологія вимагала від індивіда зречення приватного заради
колективного, ірраціонально-чуттєвого на користь раціонального, відтак спричинила
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депривацію
любовного
почуття
як
«буржуазного»,
«міщанського»,
«занепадницького», і як наслідок – внутрішній конфлікт («боротьбу із собою»),
психогенні реакції (афектацію, істерію, психічні та тілесні розлади), що знайшли
відображення в інтелектуальній прозі цієї доби. Досвід революції та війни закріпив
маскулінний гештальт поведінки закоханого героя як боротьби – за любов, з лю-бов’ю,
любові як «революції» в приватному житті. Маскулінні домінанти худож-нього
осмислення фатальної пристрасті репрезентовані в поглядах та вчинках героїв, які
лякаються почуття, його стихійного впливу на їхній життєвий лад, намагаються
його уникнути, перебороти як «недугу», а також об’єктивізують і / або ідеалізують
жіноцтво, раціоналізують шлюбні та сексуальні взаємини. Часто автори-чоловіки
проектують маскулінні стратегії і на поведінку героїнь, іноді ж намагаються
змоделювати фемінінну альтернативу рецепції кохання (як сенсу життя, емоційної
комунікації тощо), якій у прагматичному світі немає місця.
Висновки і перспективи. Вивчення в антропологічному ключі проблеми
фатальної любові в романістиці кінця 1920-х оприявнює як вплив на поетику тексту
гендерного режиму культури, суспільно-історичної ситуації, так і траєкторію
нарощення маскулінних елементів у літературі в кореляції з персональним та
поколіннєвим досвідом. Ресурси психопоетики дозволили провести «психодіагностику» людини минулого століття, зображеної на зрізі її інтимних
і громадських викликів, відтак закцентувати на її психічній, ментальній
трансформації.
Ключові слова: романістика кінця 1920-х, досвід, фатальне кохання,
раціоналізм, хвороба, антропологічне літературознавство, маскулінні стратегії
художнього мислення.
Olga Shaf
“LOVE IS EVIL…”: TRAUMATIC EXPERIENCE OF LOVE IN UKRAINIAN PROSE THE
LAST 1920S
Abstract
Background. The last 1920s Ukrainian prose deals with the problem of fatal love,
which unhinges hero’s life, therefore exacerbates psychological and etic resistance
compared to philosophic discussions of love and its position in «new» proletarian society. In
the last 1920s novels reception of traumatic love experience is conditioned by social and
historical issues as well as gender and psychological one’s.
Purpose. The article seeks to study art representation of traumatic fatal love
experience according with masculine «metaphoric code» of revolutionary struggle in the last
1920s Ukrainian prose.
Methods. The article employs techniques of psycho-poetics, gender psychology, and
hermeneutics as well as basic literary analysis techniques.
Results. The traumatic love experience as «metaphoric code» of personal and
generation experience conforms to etic, social, emancipate transformation in postrevolutionary era in the novels «Labour Force» by M. Ivchenko, «Malaise» by Ye. Pluzhnyk,
«A Little Touch of Drama», «Untitled Novel» by V. Pidmohylnyi. Proletarian ideology
extruded from individual life «bourgeois», «philistine», «decadent» love, and preferred on
the contrary exaggerated rationalism, collectivity and eventually reinforced psychical
tension («self-fighting») as well as psychogenic reactions (affectation, hysteria, psychical
and somatic illness), depicted in the intellectual prose. Revolution and war experience
strengthened masculine mode of lovelorn hero’s behavior as fight for love, fight against love,
love as «revolution» in private life. Masculine mode of fatal love art reception is expressed
through hero’s fear of obsession, that can crush his life, his attempts to avoid, to overcome
passion like “a malaise”, as well as objectification / idealization of women, rationalizing of
marriage and intimacy. Male authors often extrapolate masculine strategies on heroine’s
behavior, but rarely try to reproduce feminine alternative of art reception of love (love is
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appreciated as life sense, and emotional communication), relegated however from the
pragmatic world.
Discussion. Anthropological research on the problem of fatal love apostrophizing
in the last 1920s Ukrainian novels reveals significant increase of masculine literary elements
influenced by personal and generation fighting experience as well as gender cultural mode.
Psycho-poetic technique of learninig «mental health» of the XX century person grappling
with their intimate and civilian challenges emphasis on the mental complications of
(Ukrainian / Soviet) people depicted in the intellectual prose.
Keywords: the last 1920s Ukrainian novels, experience, fatal love, rationalism,
illness, anthropological literary study, masculine art consciousness strategies.
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Вступ. Процес національного відродження, що посилився в Україні на початку
90-х років ХХ століття, закономірно викликав потребу відновлення цілісної та
об’єктивної картини нашого письменства. Відтак у посттоталітарних умовах з’явилася
можливість унести суттєві корективи у вивчення літературного процесу, що пов’язано
з уведенням у широкий науковий обіг творчого доробку тих митців, на чиї імена
довгий час було накладено табу. Одним із таких письменників був Лев Скрипник, ім’я
якого загубилося у вирі соціального, політичного, культурного життя, письменника,
який був активним учасником літературного процесу 20-х – початку 30-х років
минулого століття. На сьогодні процес повернення письменників «із забуття – в
безсмертя» триває. І це вкрай необхідно для створення виваженої об’єктивної наукової
концепції історії української літератури ХХ століття, на чому неодноразово
наголошували літературознавці.
Лев Скрипник (1903 –1933) належить до когорти митців, чиї імена
повертаються в літературу після тривалого часу мовчання. У його прозі знайшли
художнє відображення прикметні ознаки й тенденції часу, епохи, людини, характер
якої формувався в серйозних життєвих випробування. Літературно-художня творчість письменника на сьогодні не досліджувалася. Його ім’я лише згадувалося у працях В. Бурбели, Є. Волошка, З. Голубєвої, І. Дзюби, С. Крижанівського, Л. Талалая та
ін. Наявні ж розвідки тільки торкалися питань, так чи так пов’язаних з його іменем та
творчістю. Лев Скрипник посідає чільне місце в літературному процесі 20–30-х років
ХХ століття. Окремі літературознавці свого часу зробили спробу привернути увагу до
імені Льва Скрипника, однак нічого так і не змінилося. Серед цих розвідок назвемо
насамперед статті К. Спасенка («Добрый огонь: Об украинском советском писателе
Л. Скрипнике»), Є. Волошка («Лев із Забоя»), С. Гітіса («Возвращенные имена:
история не прощает забвения»), Л. Талалая («Я не знав, що таке сонце»), В. Оліфіренка
(«Періодизація літературного життя на Донбасі»). Отже, з огляду на ознайомчоописовий характер та зосередженість авторів переважно на ідеологічно-змістовому
рівні творів, метою статті є виокремлення такого аспекту творчості Льва Скрипника,
як концепція революції та повстання, дослідження їх художньої реалі-зації в
прозовому доробку письменника.
Методи та методики дослідження. З метою багатоаспектного висвітлення
поетики Льва Скрипника ми використали теоретико-критичний метод та елементи
порівняльного. Крім цього, застосовано описово-аналітичний підхід, який полягає
в підборі, систематизації та аналізі матеріалу.
Результати та дискусії. Центральною темою більшості творів 20–30-х років
ХХ ст. була революція й громадянська війна. Художньому зображенню жовтневої
революції та місця в ній людини присвячені такі твори, як «Микола Ярош» П. Лісового,
«Жанна-батальйонерка» Г. Шкурупія, «Чад» Я. Качури, «За плугом» В. Чередниченка,
«Шурган» П. Капельгородського та інші. «Фальшива Мельпомена» Ю. Смолича,

78

Ukrainian sense – Український смисл. 2021. ISSN 2313-443

«Чорний ангел» О. Слісаренка, «Смерть» Б. Антоненка-Давидовича теж навіяні
жовтневою революцією, але центральними в них є проблеми, пов’язані з наслідками
революційної руйнації старого ладу та заснування нового. Як слушно зауважувала
З. Голубєва в монографії «Український радянський роман 20-х років», «… кожен автор
має свій «плацдарм» на підступах до зображення великої і від-повідальної теми
революції, плацдарм, який створював відповідну ідейну тональність. Так, у
П. Лісового визначається інтерес до тих змін, що сталися у свідомості українського
селянства в період між двома революціями, у Г. Шкурупія («Чад») – це прагнення
осмислити складні процеси революційного виховання в інтелігентському та
солдатському середовищі; П. Капельгородський («Шурган») схиляється перед
героїкою звільненого революцією народу… У відповідності з цим кожен письменник
визначає коло питань та проблем з його погляду найсуттєвіших» (Голубєва, 1976: 71).
І все ж таки головною проблемою української прози 1920–1930-х років залишалася
проблема людини й революції, і кожен автор намагався розв’язати її по-своєму,
змальовуючи протистояння ідеального і реального (М. Хвильовий «Арабески», «Кіт у
чоботях»), моральне виродження людини під впливом революційної ідеології
(М. Хвильовий «Мати», «Я (Романтика)»), національно-культурне відродження
України (М. Хвильовий «Вальдшнепи»). Безперечно, великий вплив на тогочасну
прозу мала культурно-літературна ситуація в країні, що виявлялася в безперервному
формуванні й активній діяльності мистецьких угрупувань (ВАПЛІТЕ, «Гарт», «Плуг»
тощо), котрі репрезентували ідейний і жанрово-стильовий спектр української прози
того часу. У 20–30-ті роки ХХ ст. суттєво доповнюється й урізноманітнюється
змістова палітра української прози. Письменники репрезентують не освоєні доти
українською літературою теми й проблеми: людина і революція («Остап Шаптала»,
«Третя революція» В. Підмогильного, «Вертеп» А. Любченка), утрачених ілюзій,
суперечливості мрії й реальності («Вальдшнепи», «Санаторійна зона» М. Хвильового,
«Політика» Г. Косинки та ін.), абсурдності людського існування («Повість без
назви…» В. Підмогильного) та ін., що відображають соціальне й духовне єство епохи.
Письменники поступово виходять за рамки моралі й естетики, об’єктом їхнього зацікавлення стає те, що було латентним у попередні періоди. У прозі того часу відбувається також інтенсивне жанрове оновлення. Значного поширення набувають
твори авантюрної, фантастичної прози. До названих жанрів можна віднести такі твори:
«Двері в день» Г. Шкурупія, «Подорож ученого доктора Леонардо…» М. Йогансена,
«Чорний ангел» О. Слісаренка, «Майстер корабля» Ю. Яновського та ін. Одним із
факторів їх виникнення була реальна дійсність, тобто революційні перипетії, дух
винахідництва, наукового прогресу, індустріалізація.
Розглянувши літературу 20–30-х років ХХ століття, можна стверджувати, що
провідне місце в ній посідали теми революційної боротьби, праці та життя робітників,
а панівним жанром був виробничий роман, покликаний до життя революційними
соціалістичними перетвореннями в місті та селі. Література зазначеного періоду
розвивалася під впливом панівного політичного диктату й соціального замовлення, що
приводило до штучності та заідеологізованості творів. Саме в цей період у літера-турі
з’являється постать Льва Скрипника, творчість якого була багато в чому суголосна з
письменниками доби й усе ж, безперечно, вирізнялася серед них.
Лев Скрипник писав тільки про те, що сам бачив, сам пережив, пізнав, що
й зумовило реалізм його творів. Напівсирітське дитинство, тяжка й безпросвітна праця
на шахті та участь у громадянській війні оприявнюються на рівні ідей, проблематики,
системи образів прози автора.
Лев Скрипник у своїй прозі звертався до багатьох тем, зокрема таких, як тема
революційної боротьби та громадянської війни («Маленька степова рудня», «Кортояк»), шахтарська тематика («Вибух», «Немає праці», «За все»), тема перевиховання
злочинців («Будинок примусових праць») тощо. Крім цих основних, він художньо
осмислював також теми сирітства й безпритульних дітей («В узгір’ї виє вітер», «Немає
праці»), чим органічно перегукувався з письменниками тієї доби, наприклад,
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С. Васильченком, О. Донченком, О. Копиленком, А. Макаренком, І. Микитенком та
іншими. У центрі уваги багатьох письменників тієї доби була передусім тема недавньої
революції та громадянської війни. Письменники 20–30-х років ХХ століття,
звертаючись до зазначеної теми, прагнули правдиво осмислити реальні явища,
породжені революцією та громадянською війною, і подати художній аналіз соціальної
дійсності свого часу, відобразивши таким чином своє бачення світу і місця людини в
ньому. У своїй творчості Лев Скрипник дійсно був суголосним з пись-менниками тієї
епохи.
Більшість творів письменника присвячені зображенню шахтарів під час їхньої
боротьби за кращі умови праці. Лев Скрипник у своєму оповіданні «За все»
започаткував тему повстанства, описав жахливі умови праці шахтарів та обурення цієї
верстви населення,наростання їхнього бунтарського духу: Сили немає! Це ж що?
Душогубство! Справжнє душогубство, кажу вам. Скільки гине нашого брата від
самих завалів!? Гинуть тому, що хазяї на трипільному лісі кишені набивають! Чи
жарт це – не міняти креп тижнями? І на заяви наші не звертати навіть уваги,
сволота! А касарні наші? Та стайня для коней керівникових багато краща за наше
житло. А скалічених викидають як псів, під паркан… У-у, мерзота! (Скрипник,
1930: 5). Лев Скрипник правдиво показав боротьбу шахтарів за правду, їхні повстанські настрої за покращення умов праці на копальні, за належну безпеку роботи.
Нагромадження питальних та окличних речень свідчить про напруженість емоцій
героя, який намагається довести свою правоту. У наведеному прикладі автор порівнює касарні зі стайнями для коней керівникових, а самих хазяїв називає «сволота» та
«мерзота». Скалічені шахтарі в цьому творі порівнюються із псами, яких «викидають
під паркан», як непотріб, коли вони вже не можуть працювати. Шахтарі Льва
Скрипника «зморені», «голодні» та «виснажені», але водночас згуртовані, коли
трапляється біда з кимось із їхніх товаришів, вони всі разом намагаються допомогти.
Автор показав їх як сильних духом людей.
Тексти оповідань Л. Скрипника відзначаються нервовістю, динамічністю роз
криття почуттів, станів, дій, що нерідко засвідчено через діалоги, як, приміром,
в оповіданні «За все»:
– Братці! Товариші! Невже ж у нас стрілятимете? Подивіться ж на нас…
– Расходісь!
– Вперед! Хай живе революція!
– Павза… Страшна довга павза…
Хтось вигукнув:
– Братці! Невже стрілятимете?
– Плі!
Випал. Дим. Крики.
– Солда…ти… що ви робите?..
– Плі! ( Скрипник, 1930: 11).
У цьому діалозі-обуренні автор за допомогою синтаксичної аритмії прагне передати
конвульсивний рух почуттів і переживання героїв оповідання – шахтарів, які намагалися відстояти своє право на кращі умови праці, а за це поплатилися своїм життям.
Екстатична мова, питальні, окличні речення, паузи спрямовані на те, щоб через кризу
власного «Я» героя передати соціальні потрясіння цілої епохи.
До революції, як правдиво стверджує Л. Скрипник, у середовищі шахтарів
найбільш помітними були дві сили – стихійна й організована. Представники першої
теж були незадоволені існуючими порядками, соціальною несправедливістю. Вихід із
цього становища вони шукали в горілці, пропиваючи останні гроші. Інші – класово
свідомі, організовані шахтарі активно включилися в політичну боротьбу, брали участь
у бунтах та повстаннях. На тій шахті, куди потрапив Василь, головний герой
оповідання «Шахтарня», працювали більшовики: штейгер Павло Степанович і рядовий робітник Ільїн. Яскраво змальовує письменник повстання гірників юзівської
шахти №8 під час бурхливих подій 1905 року, коли по всій території України,
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а особливо на Донбасі, не припинялися страйки та повстання робітників. Ідучи за
правдою життя, Л. Скрипник відзначає, що повстання було придушене, загинули
кращі (Митько – друг Василя, більшовик Павло Степанович). Василя за активну участь
у повстанні засуджують на п’ятнадцять років тюрми і в кайданах відправ-ляють до
Сибіру. В ув’язненні він пробув дванадцять років, перемога Лютневої революції
визволила всіх політичних в’язнів. Василь після цього повернувся на рідний Донбас.
У цьому оповіданні письменник правдиво зображує картину зруйнованого в
революційні часи Донбасу.
Самобутність та індивідуальність Льва Скрипника складає якраз те, що він не
сприйняв рецептів скороспілої «перебудови», не спокусився вирости на
пролетарського письменника, хоч мав усе, щоб стати так званим продуковцем
робітничих творів. У його прозі знайшла оприявнення широка панорама життя
найупослідженішого прошарку суспільства, до якого він сам належав.
Розкриваючи шахтарську тему, Л. Скрипник створив правдиві образи
шахтарів, яких труснула гражданська війна… А вдома, на шахті, як і раніше,
безпросвітний бруд. Важка праця, злидні… (Скрипник, 1930: 49). Головна увага творів
автора зосереджена на реалістичному зображенні життя шахтарів, їхнього сприйняття
революції, акцентуванні на найменших деталях. Це й вирізняє його серед інших
письменників цієї тематики.
Значущою у творах Л. Скрипника, як і в інших митців тієї доби, була тема
революційної боротьби, як, наприклад, в оповіданні «Кортояк». Кортояк – це місто, де
знаходилися ворожі лави. Головне завдання, яке ставили перед собою герої оповідання,
– пробитися через Кортояк і з’єднатися з Кубанською червоною дивізією, що
перебувала за містом. У загальних рисах автор так характеризує Богучарський полк:
Це й є, колись славетний на південному фронті, Богучарський полк, з молоді –
шахтарів, робітників, залізничників, селян. Озброєний цей полк чим хочеш –
траплялися мисливські рушниці, дробовики, з яких ще діди на качок полювали…
(Скрипник, 1930: 4). Це оповідання молодого письменника сповнене щирої симпатії
до людей, які свято вірили в перемогу революції. І в той же час автор справедливо
констатує той факт, що не всі герої мали чіткі політичні переконання. Наприклад,
в образі Павла письменник показує звичайного «русявого, широкоплечого» хлопчину,
який боїться загинути, бо не знає, в ім’я чого це робиться: …Хіба смерті я боюся?
Либонь, не знав, на що йшов? Але ж трохи пожити хотілося б, побачити, що далі
буді… ( Скрипник, 1930: 11). Тематично спорідненим з оповіданням «Кортояк» є твір
«Маленька степова рудня», де тема революційної боротьби і громадянської війни
художньо реалізується через проекцію драматичних подій на долю шахтарів. Деякі
з них не розуміли навіть сенсу самої революції: Чуєш, Андрію… Ти теє… Вивчи мене
грамоти… Щоб я все знав… Щоб читати я вмів… А то нічогісінько я не розумію…
От, наприклад, революція… А до чого вона, а що воно за революція, – я не розумію… Я
б сам учився, так до лікнепу шість верстов. Далеко… ( Скрипник, 1930: 29). Як
засвідчує наведений фрагмент тексту, шахтарі не розуміли, для чого взагалі їм
потрібна революція, бо вони були зовсім безграмотні. Інших робітників-шахтарів події
громадянської війни збили з їхнього звичного шляху: Ось що, Демчик… Я бачу в чім
річ… Тебе дуже трусонула громадянська війна… Вона, як кажуть, збила тебе з
копитів. Ти звик до кипіння, а в нас тут його немає… Що ж… це буває… тут не
важко і збитися з копитів… Погано тільки те, що в тебе моці немає… Заслаблі ви,
хлопці… ( Скрипник, 1930: 29). Люди, які потрапили до таких покинутих кутків, як
«Маленька степова рудня», повинні бути насамперед міцними духом, аби витримати
всю нудьгу степової копальні й вистояти. Лев Скрипник – активний учасник
громадянської війни, після закінчення якої майбутнього письменника знову чекали
задушлива шахта, виснажлива праця та злидні. У Донбасі, у штольні, він заробляв собі
на хліб, працюючи коногоном. За найменшу провину незгуртованих робітників просто
виганяли з роботи. Напевне, не з одним із них, зубожілих, обділених долею, випало
спілкуватися Левкові. Саме вони були першими вчителями письменника. Він прагнув

81

Ukrainian sense – Український смисл. 2021. ISSN 2313-443

правдивого художнього відображення реальності з погляду активної особистості,
створюючи в такий спосіб багатогранну картину тогочасної дійсності. Часто
імпульсом до цього стає насамперед власний життєвий досвід автора, тому головний
герой більшості його творів («Немає праці», «Кортояк», «Маленька степова рудня»,
«Будинок примусових праць») переважно автобіографічний. Він живе в часовому
вимірі минулого Л. Скрипника. У центрі сюжету оповідання «Кортояк» – перебування
на фронті самого автора та його друзів – червоноармійців, одні з яких були
переконаними комуністами, інші ж пішли за більшовиками лише тому, що інших
політичних сил, інших програм будівництва нового життя не було. Цей твір можна з
повним правом назвати автобіографічним, бо в ньому автор описує події з власного
життя, він сам був їх безпосереднім учасником. До того ж розповідь в оповіданні
«Кортояк» теж веде сам автор, який виступає під своїм прізвищем: Хтось трусив мене:
– Скрипнику, гайда! Вставай! Чотовий патруль. Я скочив: Що? Що?... (Скрипник,
1930: 34); – Товаришка Жданова і товариш Скрипник. Моло-ховський наказує зараз
же до штабу. Негайно… (Скрипник, 1930: 22); – Скрипнику, наддай ходи! – кричить
Катя, і підстрижені кучері її од вітру розвіваються… (Скрипник, 1930: 22); – Що за
люди? Е-е… Скрипник і «Кринка»… Чому не спите, бісові діти… Час уже час…
(Скрипник, 1930: 22). Л. Скрипник, як свідчать дослідники, брав участь у
громадянській війні у складі Богучарського червоного полку. Так, В. Оліфіренко в
згаданій статті «Гинув, та не загруз у багні. Уроки правди і добра», зазначає, що
«… певний відбиток на його [Л. Скрипника. – О.Т.] творчість наклало напівсирітське
дитинство, важка і без-просвітна праця на шахті та участь у складі Богучарського
червоного полку в грома-дянській війні» (Олефіренко, 2001: 86). Є. Волошко (стаття
«Лев із Забоя») підкреслював, що «Богучарський і Боровський полки, в яких служив
Л. Скрипник, пройшли шлях справжньої револю-ційно-військової слави. Були
моменти, коли на пальцях можна було порахувати живих бійців і командирів. Про це
згадує і сам Скрипник у своїх творах…» (Волошко, 1965: 190)
Аналіз прози Льва Скрипника засвідчує її проблематично-тематичну схожість
із творами українських письменників 20–30-х років ХХ століття, зокрема
М. Хвильового, В. Підмогильного, С. Черкасенка та інших, що виявилося передусім
у зверненні до важливих проблем епохи перших постреволюційних десятиліть. Проте
осмислення типових для цього часу політичних і соціальних проблем знайшло у Льва
Скрипника цілком оригінальне вирішення. Можна визначити певні домінантні
проблемно-тематичні кола, які віддзеркалюють своєрідність індивідуального стилю
автора. Зокрема це звернення до проблеми революції та повстанства. До творів, у яких
об’єктами зображення є події та люди періоду революційних зрушень (події 1905 року),
належать «За все», «Кортояк», «Маленька степова рудня». Психологічно переконливо
висвітлює письменник бунт шахтарів у оповіданні «За все». Кульмі-нацією цього
твору є страйк, де на першому плані виступає натовп шахтарів як колективний герой:
– Усі, як один, товариші! Страйкуємо! Час уже вимагати свого. До боротьби,
товариші! Страйкуємо! – реве натовп (Скрипник, 1930: 5); Високо заколихався
червоний прапор. На вулицю! – Нехай живе революція! Від дружнього «ура»
затремтіли вікна. Натовп кинувся по східцях (Скрипник, 1930: 9). Революційні часи,
на думку Л. Скрипника, сприяють виявленню в характері людини здатності на сміливі
вчинки – аж до офірування життям заради ідеї, що й призводить до зміщення ціннісних
орієнтирів: Падали й котилися по східцях робітники. Та постріли не змогли зупинити
шахтарів. Через малий час вершники вже тікали в заулки… ( Скрипник, 1930: 9).
Автор у цьому творі художньо досліджує революційні процеси як соціальнопсихологічний феномен і їх вплив на свідомість людини. Адже заради революційних
ідеалів вона навіть здатна віддати своє життя. В оповіданні «За все» також
порушується одвічна проблема життя і смерті: Салда…ти…що ви робите?... Впав.
Розлютовано й рішуче, з грізними вигуками натовп рушає на салдатів. – Плі! Трупи.
Кров. Стогін… ( Скрипник, 1930: 5) . Тут письменник малює трагічну картину
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боротьби шахтарів за свої інтереси та їхнє прагнення за будь-яку ціну дійти до кінця,
навіть якщо платою буде власне життя.
Проблема громадянської війни та ставлення людини до неї розкрита і в оповіданні «Кортояк», у якому, крім названої, варто окремо виділити проблему зради ідеї,
товаришів. Для підтвердження цієї думки звернемося до тексту: «Учитель, якого
спіймали після того, як Молоховський обіцяв подарувати йому життя з умовою, що він
викаже свою банду, негайно ж подав список своїх товаришів, які поставили собі за
мету забивати «комісарів» та підготувати на селі повстання. Майже ридаючи,
полівський синок казав: – Я мирний собі вчитель… Ну, уявіть собі, мене майже силою
надіслали на цей терористичний акт – забити вас, товаришу командире… Мене
спантеличили… Збили… Я – за совдепію… Я майже з дитинства революціонер…
Помилуйте… ( Скрипник, 1930: 24). Війна змінює людину, вбиває в ній особистість,
тому більшість людей перетворюється на боягузів та підлабузників, які готові
навколішках вимолювати собі життя: – Помилуйте! Простіть! Ми будемо вам
служити… – У зрадників… пальба чотою… Чота… Плі! Одинадцять трупів,
засипаних вогкою землею… ( Скрипник, 1930: 27).
Обидва герої Л. Скрипника – Данька з «Маленької степової рудні» та
безіменний герой із «Новосмолянки» – розумні, чесні й сміливі. Один із них за героїзм
на фронтах громадянської війни був нагороджений орденом Червоного Прапора.
Невміння пристосовуватися до життя, несприйняття нової економічної політики
штовхають їх обох на хиткий шлях – залити проблеми й переживання горілкою. У
таких творах письменника, як «Новосмолянка», «Маленька степова рудня», «Смертна
камера», з’являється герой, рішучіший за Даньку. Про велич людських душ і
життєлюбство свідчить ціла низка благородних вчинків шахтарів. Наприклад, коли
штейгер (оповідання «Маленька степова рудня») покликав охочих рятувати товаришів,
котрі потрапили в завал, то йому відповіли всі (Данько, Степчук та інші): Я! Я! Я!
( Скрипник, 1930: 19). Добровольцями були всі без винятку – такою була психологія
людей тієї епохи. Не обійшли Л. Скрипника, як і інших чесних митців тієї доби,
сумніви стосовно історичної й людської справедливості жовтневої революції і
громадянської війни. Такі сумніви, як відомо, на той час виникали не тільки в
письменника з Донбасу. Сумнівами й глибокими протиріччями позначені твори
Ю. Яновського, М. Хвильового, В. Підмогильного та ін. Чимало дослідників
М. Хвильового (В. Агєєва, Ю. Бондаренко, А. Колісниченко, Г. Костюк, Дж. Мейс,
Т. Хом’як, І. Цюп’як, В. Шевчук та інші) звертали увагу на мотиви розчарування
письменника в комуністичних ідеалах, у самій революції, що прикметно для всіх
творів – митця – «Я (Романтика)», «Кіт у чоботях», «Вальдшнепи» та ін. У романі
«Вальдшнепи» якраз художньо реалізується проблема знищення ідеалів революції:
Карамазова захопила соціальна революція своїм розмахом, своїми соціальними
ідеалами… В ім’я цих ідеалів він ішов на смерть… Але як мусив себе почувати Дмитро
Карамазов, коли він, попавши в так зване «соціалістичне оточення», побачив, що з
розмаху нічого не вийшло й що його комуністична партія перетворюється на
звичайного собі «собірателя землі руської»… ( Хвильовий, 1995: 813). Подібні мотиви
були характерними і для творів А. Головка («Мати»), Ю. Яновського («Чотири
шаблі»).
Висновки. Отже, проаналізувавши творчість Льва Скрипника, можна дійти
висновків, що в ній знайшли відображення основні теми прози 20–30-х років ХХ
століття. Проте помітне місце посіла тема доцільності революції та громадянської
війни й місця в них людини. Аналіз тематики та проблематики творів письменника
свідчить про те, що в них відбилися провідні тенденції, у цілому властиві українській
літературі 20 –30-х років ХХ ст. Це, зокрема, звернення до революційних пере-творень
суспільства і свідомості, дій і вчинків окремої людини у таких творах, як «Кортояк»,
«За все», «Маленька степова рудня». Лев Скрипник прагнув показати сприйняття
героями революційних подій і ставлення до них, розкрити їх карди-нальний вплив на
долю кожного. У таких оповіданнях, як «Кортояк», «Маленька степова рудня», «За
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все», домінує революційна проблематика, з якою пов’язана проблема зради товаришів.
Також розкрита проблема страйкування, бунту (події 1905 року) шахтарів проти
нелюдських умов праці на копальнях. Проза Льва Скрипника правдиво передавала
настрої українського суспільства тієї доби, відтворювала картини революційних
зрушень і викликані ними зміни в психології, світовідчутті й світобаченні героїв.
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Резюме
Постановка проблеми: Актуальність пропонованого дослідження визначається художньою вартісністю творчої спадщини Л. Скрипника та зумовлюється
потребою осягнення його індивідуального доробку, узагальненням небагатьох наявних
спостережень літературознавців щодо творчості автора й необхідністю її
аналітичного цілісного осмислення з позицій сучасних наукових концепцій, а також
визначенням його місця в контексті українського письменства доби «червоного
ренесансу». У статті досліджено своєрідність реалізації концепції революції та
повстання, презентованих у творах Л. Скрипника. Висвітлено специфіку художньої
реалізації дійсності через конкретні реалії доби.
Мета статті: виокремлення такого аспекту творчості Льва Скрипника, як
концепція революції та повстання та дослідження їх реалізації в прозі письменника.
Методи дослідження. З метою багатоаспектного висвітлення поетики Льва
Скрипника ми використали теоретико-критичний метод та елементи порівняльного. Крім цього, застосовано описово-аналітичний підхід, який полягає в під-борі,
систематизації та аналізі матеріалу.
Основні результати дослідження: У творах Льва Скрипника знайшли
відображення основні теми прози 20–30-х років ХХ століття. Зокрема, це
революційна тематика, відтворення трагедії громадянської війни («За все», «Маленька степова рудня», «Кортояк»). Помітне місце у творчості письменника посідала
тема шахтарської праці. Він прагнув усебічно розкрити шахтарське суспільство,
чітко охарактеризував ті обставини й ситуації, які визначали життя людей на
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шахтах в ті часи («За все», «Маленька степова рудня» тощо). У творах Льва
Скрипника відображені ідейно-художні пошуки доби, розкриті її актуальні проблеми,
розвінчано потворні явища тогочасної дійсності. У статті розглянуто своєрідність
концепції революції та повстанства, презентованих у прозі Льва Скрипника,
проаналізовано особливості їхньої художньої реалізації через конкретні реалії доби й
екзистенційні концепти люті, ненависті, смерті.
Висновки та перспективи: У розвідці відтворено динаміку еволюції характеру повстанця в прозі Л. Скрипника на рівні психологічному та мовленнєвому, від
захоплення ідеєю революції до драматичного вияву екстазу нищення особистості.
Крім цього, виявлено, що автор відтворює психологічні стани героїв у хвилини їх найвищого напруження, зосереджуючи увагу на кульмінаційному моменті. Письменник
створив збірний образ людини своєї епохи, показавши її в критичних життєвих
обставинах. У подальшому варто зосередитися на творчій індивідуальності Льва
Скрипника, розглянути її в загальному літературному контексті доби розстріляного
відродження.
Ключові слова: повстанство, революція, повстанець, концепція, реалії,
психологізм.
Olha Tymofyeyva
SPECIFICITY OF ART IMPLEMENTATION OF REVOLUTION AND REBELLION
CONCEPT IN LEV SKRYPNYK’S PROSE
Abstract
Background: The relevance of the research is determined by the artistic value of the
L. Skrypnyk’s works. It’s need to comprehend its individual style, to generalize literary
studies of the author’s oeuvre, to observe his prose through the modern scientific approach
as well as to define its place in the Ukrainian literature process and in «Red Renaissance»
literature in particular. The article deals with the peculiarities of revolution and rebellion
concept presented in the works of L. Skrypnyk. The specificitiy of artistic realization of reality
through remarkable details of the day is highlighted.
Purpose: to distinguish peculiarities of art implementation of revolution and
rebellion concept in Leo Skrypnyk’s prose. In order to multifaceted learning of the Leo
Skrypnyk’s poetics, we used the theoretical-critical method and elements of comparative and
descriptive-analytical technique.
Results. Te main themes typical for the 1920–1930s prose (particularly the theme of
revolution and civil war («For everything», «The Small Steppe Mine», «Cortoyak»)) were
reflected in the Leo Skrypnyk’s works. A noticeable place in his short stories takes the theme
of miner's work. Writer sought to reveal a miner's society from different parties, quite clearly
characterized by the circumstances and situations that determined the lives of people in
mines in those days («For everything», «The Little Steppe Mine» etc.). In the Leo Skrypnyк’s
prose the ideological and artistic features of the day are reflected as well as its actual
problems, the ugly phenomena of that time are revealed. The article deals with the peculiarity
of the concept of revolution and rebellion presented in the Leo Skrypnyк’s prose. The
specificity of its artistic realization is highlighted through the remarkable details of epoch as
well as existential concepts of fury, hatred, death.
Conclusions. The evolution of the rebel’s character in Leo Skrynуk’s prose
expressed through hero’s psyche and speech is discovered. The author reproduces hero’s
feelings in a moment of his highest tension, in his struggle culmination. Leo Skrynуk created
coherent image of his era, showed harmfull circumstances of miner's life. Subsequently, it is
worth focusing on the creative individuality of Leo Skrypnyk, reviewing it in the general
literary context of the day.
Keywords: rebellion, revolution, rebel, concept, reality, psychology.
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Introduction. The modernist-temporal semantics of the cultural epoch of the
beginning of the twentieth century was reflected in many ways in the works of Valerian
Pidmohylnyi, whose works are considered to be one of the highest achievements of Ukrainian
literature of this period, as shown by his collections of short stories «At the Epidemic
Barrack» (V Epidemichnomu Baratsi) (1922), «Rebels and Other Stories» (Povstantsi ta
Inshi Opovidannia) (1923), «Son» (Syn) (1923), «Military Flyer» (Viiskovyi Litun) (1924),
«The Problem of Bread» (Problema Khliba) (1927), novellas «Ostap Shaptala» (1922), «The
Third Revolution» (Tretia Revoliutsiia) (1926), «Untitled Tale» (Povist bez Nazvy) (1935),
novels «The City» (Misto) (1928) and «A Little Touch of Drama» (Nevelychka Drama)
(1930).
«A Little Touch of Drama» holds a prominent place among the works of the artist,
it «looks ahead» (Yu. Sherekh), it is a new type of intellectual novel in Ukrainian literature,
which is also a psychological novel (S. Pavlychko), and «is one of the best examples of
Ukrainian prose of the 20ies and 30ies» (Yu. Boiko).
The novel has been previously studied on the various poetics levels by a number of
scientists such as N. Bernadska, Yu. Boiko, A. Haleta, S. Zhyhun, Ya. Kolomiiets,
S. Lushchii, N. Maftyn, V. Melnyk, R. Movchan, N. Monakhova, A. Muzychka,
S. Pavlychko, M. Tarnavskyi, Yu. Sherekh and many others. These researches have pointed
out that the defining qualities of neorealist aesthetics intensify in «A Little Touch of Drama»,
as well as in Pidmohylnyi’s prose in general. The other distinctive features immanent in
Pidmohylnyi’s texts include intellectualism, Europeanism, philosophical depth,
existentialism, subtle psychologism, confrontation of the rational and logical mindset with
the emotional and sensual one.
Nevertheless, «A Little Touch of Drama» raises many questions to literary critics
that require thoughtful scientific consideration. As we may suggest, among them, there is
a clarification of the spatial categories of topos, locus, the chronotope of the city, the culturespecific elements of the epoch, the details of the material world that pronounce the inner
world of the characters.
«A Little Touch of Drama» opens up to literary critics many questions that require
thoughtful scientific understanding. Among them, in our opinion, is the elucidation of the
spatial categories of topos, loci, chronotope of the city, the components of reality, which
deepen the characters.
Everyone who studied «A Little Touch of Drama» unquestionably emphasized its
intimacy, spatial limitation, density, increased attention to everyday life, which «neutralizes
the assessment of modernity, the emphasis is shifted to the psychology of the hero, his
evolution» (Zhyhun, 2015: 92).
The purpose of the article is to determine the original features of the poetics of
V. Pidmohylnyi’s novel, which will make it possible to emphasize the modernist type of the
artist’s work. To achieve this purpose it is necessary to complete the following tasks: to study
the aspects of the poetics in «A Little Touch of Drama», namely the features of plot and
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composition, the concentration of space and time, functions of household items, and sound
markers; we also need to analyze the main components of the concept of things (interior,
clothing, food, etc.), establish their role in the structuring of the text.
Research methods. Achieving the objectives in the article requires the use of
various methodological approaches. The research is based on a holistic system approach to
the analysis and interpretation of literary phenomena. The method of analytical reading of
the literary text is used, which allows discovering the semantic perspectives of the novel, its
genre, and style parameters. The method of interpretation is used to explain and interpret
individual text units opening the way to the interpretation of the entire work as a whole.
Results and discussions. The novel «A Little Touch of Drama» was described by
the researchers as a problem novella (Yu. Boiko), intimate, philosophical, intellectually
ironic (Yu. Sherekh), intellectual (Val. Shevchuk, S. Pavlychko), love novel (N. Bernadska,
Val. Shevchuk). Its plot is rather simple – the unhappy love of Marta Vysotska to Yurii
Slavenko. The rest of the characters are more or less secondary, the situations in which they
find themselves «are necessary for the development of the main plot lines and intellectual
collisions» (Haleta, 2003: 13). As Yu. Sherekh rightfully stated, «it is a work about the two,
and it takes place within four walls» (Sherekh, 1957: 1). As well as in one city, which image
lays a semantic foundation for the novel and is retains conceptual significance. V. Dmytrenko,
S. Zhyhun, S. Lushchii, N. Koloshchuk, T. Pastukh, L. Yaroshevska, and others examine the
topos of the city in V. Pidmohylnyi's prose in detail in their researches. Regarding «A Little
Touch of Drama», there are a few aspects that we would like to consider more closely.
Kyiv, the city where the characters live, is the main topos of the novel, which equips
the characters with their social characteristics: Marta grew up in Kaniv, graduated from a
vocational school in Kyiv, and got a job in Mahortrest; Liova Roter came to Kyiv from the
village and got a job in a shop at the union of peasants and workers (sorobkop); Dmytro from
Pereyaslav, finally settled in Dnipropetrovsk (Zhyhun, 2015: 30), graduated from the
Department of Labour Studies in Kyiv, he had a circle of friend, also, his wife’s relatives live
in the city; the cooperator Davyd Semenovych ...from the provincial Tulchyn regional
consumer union made his way to the big city, to Kyiv ... (Pidmohylnyi, 2003: 143).
However, unlike in the novel «The City», «the writer is no longer interested» in
Kyiv (Yu. Sherekh). Although the great Kyiv, which gave refuge to them all – Marta, Liova,
Dmytro, and the cooperator; Kyiv, where the action takes place – is the reality of the time
period, reflecting the specific aspects of life, the time influences people and things, it is an
important component of the artistic space. It is not a moveable feast, but it is not sad, gray,
or joyless; the emphasis on the fact that Kyiv opens up great opportunities for people from
the countryside who came to the city to seek their destiny is barely perceptible. This is just a
reality in which various social locations are inserted; the topographic outlined by
V. Pidmohylnyi are rather limited: Zhylianska Street (Marta), Khreshchatyk (the
Markevychi), Arsenalna (Liova Roter), Podil, (Slavenko's old mother), Piatakova (Slavenko).
The streets Arsenalna, Sadova, Stritenska, Tarasivska, Volodymyrska, Khmelnytskoho,
Proletarska, and "a steep congregation of Pechersk" are occasionally mentioned in the text
(Pidmohylnyi, 2003: 210). In addition to street names, the following social locations are
traced here: institutions and establishments as a hallmark of the late 1920s Kyiv: Mahortrest,
Kyiv Commercial Vocational School, Zhytlokoop, House of Scientists, VUKopspilka,
cafeteria in Karavaivski baths, a laboratory at Kyiv Medical Institute, stenography, and
typewriting course, the cooperative organization «Agronomist», Department of Labour
Studies, university, educational commission, union library, canteen, narcharch (public
catering), bupr (house of community service), sorobkop (the union of peasants and workers),
sorobkop shops, registry office, St. Andrew's Church, Botanical Garden, former University,
theater. These realities create a specific space, form a certain spatial localization, constitute
its semantically important elements. And yet it is only the background on which the closed
space of the house and the rooms within it is constructed – these are private loci that form
both external and internal, as well as the communicative space for the characters. The latter
are inscribed in the specific interiors of the room, where time moves in cycles.
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The main action of the novel, as noted by the majority of the researches of «A Little
Touch of Drama», takes place within the closed space of Marta Vysotska's room. Here she
lives – she sleeps, goes to work, comes back, here she meets Liova Roter, who is hopelessly
in love with her, and other competitors, who try to win her affection: the self-confident and
straightforward, typical socialist man – a young engineer Dmytro Stainychyi; an elderly ladykiller, Marta’s boss Bezpalko comes to visit her here as well; her neighbor, the cooperator
Davyd Semenovych, a mean and dishonest man, frequents this place, and most importantly,
here, for the first time in her life, she truly falls in love with professor-biochemist Yurii
Slavenko. Here, the characters talk a lot about philosophy, literature, art, scientific studies on
the biological characteristics of life, protein, and amino acids, they discuss many things, they
pronounce moralistic monologues. In here, the love sparkled and lightened up the entire
beings of both Marta and Slavenko, here it died out, here, the biggest mystery took place –
the bodies of lovers merged in one.
V. Pidmohylnyi focuses on the most important locus – a small separated space of
Marta's room, he talks much less about the rooms of Professor Markevych's house, in
particular, Irene’s room, and he only mentions the rooms of Yurii Slavenko and Liova Roter.
The character`s perception of physical space – the house on Zhylianska Street,
where Marta rented a room, differs depending on the character: for the narrator, who observes
the characters, situations, and things, it is одноповерховий крихітний будинок (a one-story
tiny house), убогий домок і вбогі пожильці його (poor house and its poor tenants)
(Pidmohylnyi, 2003: 29), for Liova Roter it is будиночок (a little house) (Pidmohylnyi, 2003:
237), for Yurii Slavenko it is халупа (a hut) (Pidmohylnyi, 2003: 68), Мартина халупа
(Marta's hut) (Pidmohylnyi, 2003: 194), for Maria Mykolayivna, Professor Markevych's wife,
it is маленький будинок (a small house) (Pidmohylnyi, 2003: 154). In this small house,
Marta's room seems to her завеликою на одну особу (too big for one person) (Pidmohylnyi,
2003: 26), it is not a native space for her. Her, native, open, natural space remained in the
past, which is mentioned at the very beginning of the novel, ...виросла вона коло Дніпра, в
Каневі, де річка широка й повноводна1 (Pidmohylnyi, 2003: 25). The author emphasizes
the traditional chronotope of the parents' home and the new home, the alien space, where
Marta goes through difficult times.
Household details make up the interior of Marta’s затишної й бідненької кімнати
(cozy and poor room) (Pidmohylnyi, 2003: 163): table, stove, чотири поліна дров, щоденна
порція палива four logs of firewood, a daily portion (Pidmohylnyi, 2003: 24), three chairs,
a plahta (a tradition piece of clothing, a skirt), що висіла над ліжком за килим (hanging
over the bed instead of the carpet) (Pidmohylnyi, 2003: 74), a rug near the bed, a lamp під
скляним абажуром у формі тюльпана (with a glass lampshade in the shape of a tulip)
(Pidmohylnyi, 2003: 75). The psychological saturation of the compressed time-space is
created due to such an important detail as the unlocked door to Marta's room. Both Yurii
Slavenko and Liova Roter come here when the girl is not at home yet. Unlocked, open doors
as a cue to understand the sincere feeling of the inner space of the character.
Professor Markevych's apartment on Khreshchatyk asserts the social and financial
status of the owner and his family members – his wife Maria Mykolaivna and daughter Irene,
for whom home and things are deeply existential matters. If the basic interior of Marta's room
is written sparingly, and its components are really «tested for meaning» as a «formative unit
of space» (M. Epnstein), the high semiotic status of the Markevychs' apartment is depicted
in much more detail, where each thing has additional semantic layers. The author points out
the size of the Markevychs' apartment, who are afraid that the part of apartment might be
taken from them or «compacted», so they name only some of its parts: a hall, a living room,
a dining room, Irene's room, professor's office. The simple furniture in Marta's room, of
course, contrasts with the interior of the spacious Markevychi’s dining room, with the parquet
floor, дубові стільці понад стіною здавалися темними, кам’яними2 (Pidmohylnyi, 2003:
1
2

...she grew up near the Dnieper, in Kaniv, where the river is wide and full-flowing.
…the oak chairs against the wall seemed so dark as if made of stone.
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50); картини, копії з Айвазовського, ледве ясніли у золочених рамах, повішених за
принципом симетрії, а довгий годинник червоного дерева з величезним вагадлом
м’яко цокав до пари застиглому світлу (highlighted by me – N. O.)над столом 3
(Pidmohylnyi, 2003: 150). The description of the interior carries a clear psychological
message: the expansion of physical space (large dining room) loses its meaning as here you
feel the pressure, it is dark in here, things «ледве ясніє» (barely flicker), and the light is
«застигло» (still). There are only two things mentioned in the Markevychs’ living room: the
piano, on which Irene plays, and the «м’який фотель» (soft armchair) in which the guest,
Yurii Slavenko, plunged. Irene's room fits in the context of the semantics of the whole text
and the status of the professor's daughter: a sofa, a three-way mirror, a mirrored closet, a bed
covered with a «параваном у східні розводи» (blanket with oriental patterns) (Pidmohylnyi,
2003: 52), a hanging lamp в формі блідо-рожевого ліхтаря (in the shape of a pale pink
lantern) (Pidmohylnyi, 2003: 52), an ashtray shell, a shelf with handicraft, де стояла дрібна
старовина, навіть маленькі хінські бовванці та чудернацькі гіндуські божества 4
(Pidmohylnyi, 2003: 52). Поруч, на спеціальному столику, вишикувано тринадцятеро
білих слонів, від чималого, з дециметр заввишки, кінчаючи крихітним, як півмізинця5
(Pidmohylnyi, 2003: 52). These things are an integral part of a holistic portrait of Irene,
whose living and communicative space is closed in her room and in other rooms of the
apartment, where Irene spends time talking to relatives about Slavenko and with Slavenko
himself, prepares чайну церемонію (a tea ceremony), plays the piano, ponders over
Ukrainization, modern Ukrainian youth, etc. We do not know much about her education or
employment, but we know that she is an «extraordinary figure» (N. Monakhov), because she
managed to convince Slavenko, as cold-blooded as herself, that their life strategy has much
in common. And all of it completely agrees with the material content of the room, these
mirrors, sofas, elephants, etc.
The motif of marking Irene with things in her room is repeated in another situation,
when Slavenko, betraying Marta, breaking her pure love, returns to Irene, thus returning «to
his original philosophy» (Yu. Sherekh). Now we see Irene's room through the perception of
a young professor. За ввесь час знайомства біохімік уперше зайшов до Ірен у кімнату 6
(Pidmohylnyi, 2003: 26). «Materialistic idealist» Slavenko (Yu. Boyko), who firmly decided
to marry Irene and thus solve his career (through her father’s connections) and physiological
issues, immediately registers his emotions and sensations (...витончений, теплий порядок
у ній вразив його 7 (Pidmohylnyi, 2003: 216)), especially the tactile sensations (Він
схвильовано почував пухкий килим під ногами8 (Pidmohylnyi, 2003: 216)). The reality of
material representation (glass bears, porcelain, majolica, bronze, Chinese figurines, etc.)
«handicraft» on the shelf reiterates twice in the text, becoming more detailed when it comes
to the perception of Irene’s material world by Slavenko.
Irene's comfortable, expensive life is a strange and inaccessible space for Marta
(perceived by the biochemist as almost a whole world), which makes a stark contrast to the
girl's бідненькою (poor) room, and even more so to Liova Roter's unfurnished хатиною
(hut). It is майже порожня (almost empty), де бракувало не тільки вигод, але й речей
першої потреби (lacking not only luxuries but basic necessities), there is no electricity,
instead, there is a kerosene lamp, одоробло-стіл (a dilapidated table), a hut is мало
напалена і геть непривітна (barely heated and totally unfriendly) (Pidmohylnyi, 2003: 16).
Liova's room is an alien space, which is emphasized by a comparison, «Сидів безумний
3

Paintings, copies of Aivazovsky, barely flickered in gilded frames, hung on the principle of
symmetry, and above the table, a long mahogany clock with a huge pendulum gently tickled, lit by
the still light.
4 where small antiquities stood, even small Chinese figurines and bizarre Hindu deities.
5 Nearby, on a special table, thirteen white elephants were lined up, starting from the bigger one,
about ten centimeters tall, and finishing with the one as tiny as a little finger.
6 For the first time since they met, the biochemist came into Irene's room.
7 ...elegant, warm, and tidy decor of the room impressed him.
8 He excitedly felt the loose carpet under his feet.
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серед тиші своїх стін, як мрець у просторій домовині» 9 (highlighted by me. – N. O.)
(Pidmohylnyi, 2003: 162); Marta, who had to look for another apartment, found the new
room, which «видалась їй тепер труною (highlighted by me. – N. O.), де вона мусить
лягти живою» 10 (Pidmohylnyi, 2003: 225), «якась нора, довга, темна, обдерта» 11
(Pidmohylnyi, 2003: 228). The closed space of these rooms reflects the psychological state
of the characters, their alienation in an uncomfortable world.
The interior of Yurii Slavenko's room, «the product of the Iron Age» (V. Shevchuk),
fully corresponds to his way of thinking and in general to the «Cartesian worldview model»
(N. Monakhov): cabinets, books, table, desk drawers, red cloth on the table, wide sofa,
armchair, стіни в брунатних шпалерах (walls in brown wallpaper) (Pidmohylnyi, 2003:
65). But it turns out that this scientist obsessed with studying protein, who did not care at all
about the comfort of his bachelor domicile, was very interested in the prospect of the wealthy
life that promised him his marriage to Irene, Як гарно буде тут спочивати по праці!12
(Pidmohylnyi, 2003: 216).
In addition to the everyday things denoting the pieces of furniture in the closed space
of rooms, such seemingly insignificant household items as a towel which is mentioned in the
text in connection with the images of Marta Vysotska and Irene Markevych convey the
particular meaning. Marta’s habit was to «обтиратися холодною водою, а потім
шорстким рушником (highlighted by me. – N. O.) до червоного тіла» 13 (Pidmohylnyi,
2003:25); Irene, after completing the traditional tea ceremony before the visit of the
biochemist, who was missing for a month, «перетирала чайний посуд тонким білим
рушником»14 (Pidmohylnyi, 2003:215) (highlighted by me. – N. O.). The everyday things in
the Markevychi’s house that make up the essential part of their sustainable, well-adjusted
existence, are also samovar, чайне накриття (tea tableware), на таці стояв чепурний
кошик з десятком вуглин, які й підкидалося щипцями в самовар, щоб підтримати його
в стані кипіння15 (Pidmohylnyi, 2003:54). Such detail is completely absent when it comes
to the life of Marta. Other household details mentioned in the text, such as the primus stove
in the kitchen in a house on Zhylianska street, counters, phones, Lina’s typewriter and papers
at the statistics department, машинка до шиття (sewing machine), bought by Tetiana
Nechyporivna on installment, pillows and a phonograph that the divorced couple was fighting
over, the comb, which Slavenko found in Marta's room when he was looking for his leather
cigarette case, Marta's стара, вже досить зужита (old, rather battered) bag, etc., perform
various functions, the main of them, perhaps, would be to actualize life – the characters of
the novel do not live in the abstract rooms, do not sit in the hypothetical chairs...
All these household details, including the ones we already mentioned and the others
that are found in the novel, «work» by adding a psychological shade to the characters, as
evidenced in particular by the author's attitude to detailing the clothes of the characters and
– much less – their food. If in V. Pidmohylnyi's novel «The City» the semiotics of clothes,
food, color is actualized, which N. Horodniuk convincingly showed in the monograph «Pes
incognita: the semiotics of things in the East Slavic modernist novel of the first half of the
XX century» (Horodniuk, 2017), «A Little Touch of Drama» has it on the significantly less
scale. The author paints the clothes of the heroes with only a few strokes, but it is enough to
reveal the characters. Marta Vysotska: shoes, a house fable dress, що правила їй за халата16
(Pidmohylnyi, 2003: 25), hat, coat – демісезон з пристібнутим хутровим коміром 17
9

He sat madly in the silence of his walls, like a dead man in a spacious grave.
seemed like a coffin to her, where she must lie alive.
11 a kind of hole, long, dark, ragged.
12 It would be nice to rest here after work!
13 wipe her body with cold water, and then rub with a rough towel until the skin turns red.
14 wiped tea dishes with a thin white towel.
15 There was a nice basket with a dozen coals, which were put into the samovar with forceps so the
water keeps on boiling.
16 which she worn as a dressing gown
17 demi-season with a removable fur collar
10
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(Pidmohylnyi, 2003: 30); у простенькій синій сукні, у сірих панчохах, на шиї скляне
намисто й чорний лакований пасок круг стану, чорні дешевенькі черевички 18
(Pidmohylnyi, 2003: 95); коричнева вовняна сукня, оздоблена чорним шовком,... чорні
лакерки,... єдина пара фільдеперсових закордонних панчіх 19 (Pidmohylnyi, 2003: 98), a
green lightweight scarf, яким обв’язувала, виходячи, шию 20 (Pidmohylnyi, 2003: 98).
Everything is modest, frugal; the author either completely leaves the colors out or uses simple,
calm shades – blue, gray, brown, green, which speak of stability, reliability, moderation,
loyalty, youth. Marta as the main character is constantly in the center of the author's attention,
so her clothes are the most detailed in the text. As for other female characters, the remarks
about their clothes are too scares, синя шевйотова спідниця й біла англійська кофточка21
(Pidmohylnyi, 2003: 51), which indicate her social and material status; чорна сукня з
високим коміром (black high-collared dress) of her mother Maria Mykolaivna emphasizes
her role as the guardian of the home in the family; вбрання часів свого розквіту 22
(Pidmohylnyi, 2003: 241), which Slavenko's mother took out of the chest, preparing до
виходу з подольських нетрів на довге сподіване весілля свого єдиного сина 23
(Pidmohylnyi, 2003: 241).
Emphasizing the details of women's jewelry and perfumes also has its own language,
it is materialized. In Marta's case it is only the glass necklace which was already mentioned;
in Irene’s case, каблучка з великим діамантом, що блищала в неї на руці, плетена
гадючкою обручка старої французької роботи й камея з виточеним римським
профілем... на грудях 24 (Pidmohylnyi, 2003: 217). Marta's perfume – a cheap cologne «Lily
of the Valley» – is mentioned twice, which emphasizes the natural desire of a girl in love to
be liked by the man she fancies. As for Irene, an experienced and experienced in love affairs
woman, the author does not focus on her perfume, he does not even name it, but he shows
Irene's understanding of its significance in the seduction, Треба тільки напахтитись
тонко і різко, бо пахощі підкреслюють тіло, стелють до нього непереможно
принадний шлях. Вони створюють безпосередній, сливе духовний, але любосний зв’язок
між тілом, що вилучає їх, і тілом, що вдихує...25 (Pidmohylnyi, 2003: 51-52). These exact
items, outfits, jewelry, and perfume of the heroines determine their social status, age,
financial position, and psychological portraits.
The outfits of the male characters are usually painted in a few strokes. Yurii
Slavenko has a grey daily suit, and in black one he робив звичайно свої візити до
професора Маркевича. Свіжий комірець, темна шовкова краватка 26 (Pidmohylnyi,
2003: 97). The professor fell in love with Marta but he tried not to admit it to himself, not
realizing that it really was love, he wore this suit on that snowy winter evening when he went
to Marta, and ноги йому тремтіли, бо він ішов сюди, як на страту, завмираючи
серцем...27 (Pidmohylnyi, 2003: 105). Liova, in his character, due to his past, his modest
position, his financial capabilities, and his indifferent attitude to things dressed in a fur coat
18

In a simple blue dress, in gray stockings, a glass necklace around her neck, and a black lacquered
belt around her waist, cheap black shoes.
19 a brown woolen dress decorated with black silk, ... black lacquered shoes, ... the only pair of
foreign cotton stockings
20 which she tied around her neck when leaving
21 Irene's blue cheviot skirt and white English blouse
22 the clothes of her prime times
23 to leave the slums of Podolsk for the long-awaited wedding of her only son.
24 a ring with a large diamond that shone on her finger, an old French wedding ring shaped like a
snake, and a cameo with a carved Roman profile ... on her chest
25 The way you wear a perfume should be elegant but rather aggressive, for the aroma accentuates the
body, paving an invincibly attractive path to it. It creates a spiritual, but sensuous connection between
the body that emanates it and the body that inhales it...
26 usually paid his visits to Professor Markevych. A fresh collar, a dark silk tie
27 his legs were shaking because he was coming here like to an execution, his heart sinking in his
chest...
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часів військового комунізму (from the times of military communism) (Pidmohylnyi, 2003:
37), which he then changed to весняний лейбик (spring vest) (Pidmohylnyi, 2003: 228).
Bezpalko, Marta`s boss and her suitor, came to her у широкій плисковатій шапці та
мисливського гатунку бекеші28 (Pidmohylnyi, 2003: 166). The secondary character, Lina's
groom, and then her husband, Boris, who has a higher education and a decent salary, was ув
оленячій куртці (in a deer jacket) (Pidmohylnyi, 2003: 33). As for Professor Markevych's
clothes, the author only mentions a dressing gown. As we can see, the semantics of men's
clothing also reveals the importance of each person as a carrier of a certain meaning.
The food code in «A Little Touch of Drama» is even more scarce compared to the
labeling of household items, outfits of the characters, it seems to be just a passing remark, in
contrast to the novel «The City», which clearly outlines the motive of joy, enjoyment of food,
which carefully considered in N. Horodniuk`s monograph. At the beginning of the work,
when the author introduces the reader to Marta in her room, describing her morning, he
notices the girl's daily breakfast, півпляшки молока з хлібом29 (Pidmohylnyi, 2003: 28), as
well as the fact that during a break in the institution everyone will have a cup of tea; he states
without details that дівчина пішла обідати в брудненьку домашню їдальню, де готували
дешево й несмачно30 (Pidmohylnyi, 2003: 34). When Marta got fired and evicted from her
room, “заощаджуючи пильно свою готівку, дівчина брала тепер на обід день першу,
день другу страву в своїй їдальні” 31 (Pidmohylnyi, 2003: 221). The old lady-killer
Bezpalko came to Marta's house and brought двофунтову коробку шоколаду (a two-pound
box of chocolate) (Pidmohylnyi, 2003: 167). He also treated himself with said chocolates, as
in the subtext he implied that в моменти високого міркування не вадить зажити чогось
смачного, щоб підсолодити цю марну працю32 (Pidmohylnyi, 2003: 167), one cannot help
but feel the author's irony. The girl did not eat the chocolate, as she did not accept his
courtship, as she did with another увивач (suitor), a young business owner, що довгенько
ущедряв її видовиськами і цукерками 33 (Pidmohylnyi, 2003: 29). Only those who are
inscribed in the comfortable life of Professor Markevych's family get some pleasure from
food, or a rather showy ritual of the tea ceremony (although for Slavenko, who agreed to
Liova Roter’s proposal to meet Marta, this tea time with Markevychi was «so boring», as he
admitted). Another professor's ritual is mentioned in the book: before bed, Pelaheia – the
professor's maid, always gave him кухоль кислого молока (a mug of sour milk). The
essential function performs a seemingly insignificant detail – хлібна кулька (a bread ball):
during the tea ceremony at the Markevychi, which Slavenko attended, Славетний терапевт,
що до нього лікуватися їздили з усього Союзу, в нападі безпосередньої радості влучив
дружині хлібною кулькою просто в ніс. – Ха-ха-ха! – засміявся він. – Ірусько, серденько,
цукру мені 34 (Pidmohylnyi, 2003: 58). Such innocent jokes in a well-fed professor's house…
The image of food receives even more ironic shade when the author talks about «the
urban brood» (Yu. Sherekh) – a dirty slanderer of the cooperator Davyd Semenovych and his
«provider» – his wife Tetiana Nychyporivna, who were selling булочки, яблука та чай
аматорам лазень 35 (Pidmohylnyi, 2003: 188).; the author mentions the borsch and three
stale pies, which she brought from the buffet and спокійно та смачно споживала один... і
вела далі свою тиху розмову 36 (Pidmohylnyi, 2003: 141). The парадний обід (festive
28

in a wide flat hat and a type of hunting bekishe (frock coat)
half a bottle of milk with bread
30 the girl went to dine in a dirty home canteen, where the food was cheap and tasteless.
31 saving her cash, the girl now was having either first or second course of a meal at the canteen.
32 in the moments of intense thinking it does not hurt to treat yourself to a dessert to sweeten the futile
work.
33 who for some time had been generously entertaining her with shows and sweets.
34 The famous therapist, who accepted patients from all over the Soviet Union, in a fit of a
spontaneous joy hit his wife with a bread ball. in the nose. "Ha-ha-ha!" He laughed. “Iruska,
sweetheart, pass me some sugar."
35 buns, apples, and tea to amateur bath lovers
36 was eating one of them calmly and deliciously... and continuing her quiet conversation.
29
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dinner) is also brought up, Tetyana Nychyporivna cooked it on the occasion of Ivanchuk's
invitation to “дрібну посаду агента для купівлі набілу”37 (Pidmohylnyi, 2003: 199).
From the text of «A Little Touch of Drama», we also learn that in the kitchen at the
poor house варилася незмінна кава для фрау Гольц 38 (Pidmohylnyi, 2003: 165). Yurii
Slavenko’s food consumption is mentioned in the text twice: it is tea at the Markevychi (... я
не відмовлюся від склянки гарячого чаю 39 (Pidmohylnyi, 2003: 55)) and his healthy lunch.
The fact of the biochemist's marriage to Irene is mentioned as something special, out of
ordinary, which is emphasized with the motive of food, «О дванадцятій годині Юрій
Олександрович побував з нареченою в загсі, потім навідався ще до лабораторії і,
підживившись дієтичним обідом, (highlighted by me. – N. O.) узявся впорядковувати
свої особисті справи» 40 (Pidmohylnyi, 2003: 241)). The author notes that величезний
список пива та наїдків 41 is being prepared for Slavenko and Irene's wedding (Pidmohylnyi,
2003: 241).
As we can see, the gastronomic discourse in «A Little Touch of Drama» is quite
informative, it rather states the facts which seemingly pose no interest to the author, whose
attention is focused more on intellectual, philosophical, psychological, love conflicts;
however, the motive of food reveals the author's attitude to the characters, their inner state,
mental disorders and often switched to the subtext.
In addition to topos, loci, interior semiotics, things, clothes, food, an important role
in the plot and compositional structure of V. Pidmohylnyi’s novel have the markers that
indicate the age of the characters, the seasons, and the chronotope of the road.
As the specific element of the chronotope in «A Little Touch of Drama», we
consider the constant author's attention to various everyday objects, details of life with a deep
psychological revelation of the significant and important matters – Marta's love, her dream
that повинна бути казка (there must be a fairy tale) (Pidmohylnyi, 2003: 41), which are
emphasized in the time parameters of the text. The events in the novel take place for over
two and a half months, which is psychologically motivated. The work begins with an image
of Marta, who is asleep and then awakens блідість лютневого ранку спокійно глянула на
дівчину з-за прозорої завіски вікна 42 (Pidmohylnyi, 2003: 24); to her work Марта йшла
засніженими вулицями, щулячись від морозу,... і швидко лічила в голові: половина
лютого, березень, половина квітня – разом два місяці, а там весна, весна! 43
(Pidmohylnyi, 2003: 30). Yurii Slavenko visited Marta for the second time under the pretext
that he had forgotten a cigarette case at her place, and this day was marked with the same
marker, Це ж тільки друге березня, – подумала Марта 44 (Pidmohylnyi, 2003: 81). The
professor of biochemistry had not visited the Markevychs for a month, and Maria
Mykolayivna told her husband about it with concern. Slavenko, who was going to visit the
girl for the last time, відчув страшенну втому (felt the terrible fatigue) (Pidmohylnyi, 2003:
174), he thought, я вже перетравив її (I have already digested her) (Pidmohylnyi, 2003:
175), he called everything that happened between him and Marta a delusion, and it lasted
приблизно півтора місяці... Сорок п’ять днів, немов зірваних одним нападом з
календаря, сорок п’ять днів викреслених, запропащених 45 (Pidmohylnyi, 2003: 175).
37

the small position of an agent for the purchase of dairy products
the coffee for Frau Goltz has been brewed
39 ...I would not mind having a cup of hot tea.
40 At twelve o'clock, Yurii Oleksandrovych visited the registry office with the bride, then he went to
the laboratory and, after eating a healthy lunch … he started sorting his personal affairs.
41 an impressive list of beers and snacks
42 as the grey February morning calmly watches the girl through the transparent curtain of the
window.
43 Marta was walking along the snow-covered streets, shivering from the frost, ... and quickly
counting in her head: half of February, March, half of April – together makes two months, and then,
the spring comes, spring!
44 "It's only the second of March," Marta thought.
45 for about a month and a half ... Forty-five days, torn out from the calendar, forty-five days lost.
38
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This statement of a specific period of the time – for a month and a half, forty-five days, was
repeated by Slavenko three times; it reveals the essence of his перетравлювання (digestion),
перегорання (burnout) of love for Marta, which very briefly changed him, but he remained
himself, with his worldview and his interests.
Both the beginning and the end of the action in «A Little Touch of Drama» are
clearly defined: the morning of mid-February – the appearance of Marta and the evening of
April 30, when the girl learns that tomorrow (May 1) is Slavenko’s wedding, which the
narrator comments, Свято одностайно призначено на Перше травня 46 (Pidmohylnyi,
2003: 241). Apart from the days of the months and the time of day, the text also recounts the
specific years, which fits the plot lines together, changes the time-space, which creates a
visible and causal link between the stories of the characters. The action in the text takes place
from February 1929, and we know about it from Dmytro’s letter to Marta, which probably
took a long time to be delivered from Dnipropetrovsk – it is dated: 19.11.28. The past is
presented in two dimensions – external and internal – in the stories of the characters. The
story of Liova Roter depicts 1917, 1919, when he was at the frontline with the Red Army,
1920, when he went through over якийсь десяток міст та професій (a dozen cities and
professions), прибув до Києва на працю (came to Kyiv to work). Irene's story is also tied to
a specific time and clarified by the author's brief comments: 1919, two years of traveling with
a lieutenant, three years of adventures in Siberia, a passing remark that in the room of the
Markevychi house, which was later intended for Yurii Slavenko, жив років зо два тому
якийсь медик-студент (a medical student lived two years ago) (Pidmohylnyi, 2003: 53).
This seemingly unimportant time marking is, in fact, a segment of Irene's world; it is the
missing touch that reveals the stormy youth of the professor's daughter, whereas only one
date is associated with Marta– 1927 when she finished commercial vocational school.
In addition to real-time markers, sound markers that perform a specific emotionally
expressive and semantic function are also important in the plot-image paradigm of
V. Pidmohylnyi's «A Little Touch of Drama». In Marta's room, where the main events take
place, where the characters meet, a knock on the door is a signal of the guest’s arrival. За
хвилину в двері постукано. Марта весело крикнула своє «заходьте», і ввійшов молодий
інженер Дмитро Стайничий.. 47 (Pidmohylnyi, 2003: 98). Marta's mood shows her
anticipation of love, which she is afraid to admit to herself, it is emphasized by her decision
to dress up nicely and the modulations of her voice (весело крикнула -- she shouted
cheerfully). Dmytro entered умовляти її на шлюб (to persuade her to marry him)
(Pidmohylnyi, 2003: 98), she had already known about it, but it was not what she was looking
for. And for the second time, в двері постукало – ледве чутно, якось обережно й
невпевнено. «Хтось незвичний», – подумала Марта. На мить виразне й сміливе
бажання прорнуло в ній крізь почуття – щоб це був він... 48 (Pidmohylnyi, 2003: 105).
The sound image, as we see, reproduces the inner state of a girl in love, and it is an important
device of psychologism. The cooperator, who was disturbed by Marta's guests,
постукавши... увійшов (knocked ... entered) (Pidmohylnyi, 2003: 106) to find out what is
going on. Thus, it was three times in one evening when someone was knocking on Marta’s
door, but only Yurii Slavenko`s knock was important to her, it is the expressive sound detail
that performs a psychological function.
When a neighbor secretly decides to find out what is happening between lovers, the
author emphasizes тупоті його кроків (the sound of his footsteps) in the kitchen and his
auditory perception of events in Marta's room, зачув... якийсь невиразний і складний
комплекс звуків, було ніби бурмотіння, шелест, скрип 49 (Pidmohylnyi, 2003: 144). After
the two souls and bodies in love merge in a sacred union, the author again uses the accent of
46

The date was chosen on the holiday, the First of May.
In a moment, there was a knock on the door. Marta cheerfully shouted her "come in," and a young
engineer, Dmytro Stainychyi, entered.
48 There was a knock on the door: careful and weak. Someone unusual, Marta thought. For a moment,
a clear and confident desire penetrated her feelings –it was him...
49 He heard ... some indistinct and deep set of sounds, it was like muttering, rustling, creaks.
47
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a sound detail that reveals Marta's physical and emotional state: двері Мартиної кімнати
рипнули, кроки зашелестіли в кухні 50 (Pidmohylnyi, 2003: 146). The closed artistic space
is saturated with sounds, which is designed to model the inner space of the female character.
Conclusions. Considering such important elements of the plot-compositional level
of V. Pidmohylnyi's novel «A Little Touch of Drama» as the chronotope of the city, the
chronotope of the room, familiar and alien space, topos and loci, realities of the day, detailing
and psychological peculiarity of the real world, including room interior, clothes of the
characters, food, sound images, time markers, etc., we conclude that they appear as a dynamic
structure, clearly dominating over the traditional plot of the novel. Kyiv with its street names
is depicted in the novel as a reality in which various social loci are inscribed – institutions
and establishments as a distinctive feature of Kyiv in the late 1920s, making a spatial
localization of the plot where the closed space of the house and room within it is modeled.
These private loci make up the external, internal, and communicative space of the characters,
which are inscribed in the specific interiors of the rooms. Space and time are filled with the
individual household details and the social and financial status of Marta Vysotska, Iren
Markevych, and her family, Yurii Slavenko, Liova Roter is defined through these details. A
number of plot situations in «A Little Touch of Drama» are based on the motive of marking
the hero with his things in the room, clothes, jewelry, perfume, food, and more. The study of
the above elements of the plot-compositional level of V. Pidmohylnyi’s novel allows us to
find out its significant socio-cultural meaning, life strategy of the heroes, their inner life, and
actions caused by it, peculiarities of the author's comprehension of the world through its
material content.
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Резюме
Постановка проблеми. Модерністично-темпоральна семантика культурної
епохи першої третини ХХ століття багатопланово реалізувалася у творчості
Валер’яна Підмогильного, яку дослідники справедливо вважають одним із найвищих
досягнень української літератури цього періоду. Роман «Невеличка драма» відкриває
перед літературознавцями чимало питань, які потребують вдумливо наукового
осмислення. Серед таких, на наш погляд, є з’ясування просторових категорій топосу,
локусів, хронотопу міста, реалій доби, деталізацій речового світу, що випрозорюють
характери героїв.
Мета статті – дослідити специфіку таких структурно значущих елементів
сюжетно-композиційного рівня роману В. Підмогильного «Невеличка драма», як
просторові категорії топосу, локусів, хронотопу міста, реалій доби, деталізація
50

the door of Marta's room creaked, the footsteps rustled in the kitchen.
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речового світу, зокрема побутові деталі, семантика інтер’єру, одягу, прикрас, їжі,
часові й звукові маркери тощо.
Методи дослідження: цілісно-системний, аналітичного прочитання
художнього тексту.
Основні результати дослідження. У статті акцентується увага на образі
Києва, місті, у якому живуть герої – головному топосі твору, різних соціальних
локусах – реаліях доби. Приватні локуси (закритий простір будинку, кімнати)
формують зовнішній і комунікативний простір героїв – Марти Висоцької, Юрія
Славенка, Ірен Маркевич тощо, які вписані в конкретні інтер’єри кімнат, у яких панує
циклічний час. Порушується питання про семантику інтер’єру (економно виписаний
елементарний інтер’єр кімнати Марти й високий семіотичний статус помешкання
Маркевичів, що зображений набагато докладніше). Мотив маркування Ірен речами в
її кімнаті повторюється в різних сюжетних ситуаціях. Побутові деталі, зокрема
предмети побуту Маркевичів становлять органічну частину їхнього розміреного
облаштованого буття.
Побутові деталі «працюють» на психологічне нюансування героїв, що
засвідчено зокрема авторським ставленням до деталізації одягу героїв та – набагато менше – їхньої їжі. У тексті роману лише окремими штрихами маркується одяг
героїв, але їх достатньо для розкриття характерів. Деталізація жіночих прикрас і
парфумів Марти Висоцької й Ірен Маркевич теж уречевлена, що визначає соціальні,
вікові, матеріальні, психологічні особливості їхніх характерів. Пору-шується питання
про харчовий код у «Невеличкій драмі», який, порівняно з кон-цептним полем
предметів побуту, одягу героїв, оприявлюється, здавалося б, зовсім невиразно,
інформативна увага зосереджена на інтелектуальних, філософських, психологічних,
любовних колізіях; і все ж мотив їжі випрозорює авторське став-лення до героїв,
їхнього внутрішнього стану, душевних порухів і нерідко переключено в підтекст.
Часові параметри тексту «Невеличкої драми» ущільнені: події відбуваються
протягом двох з половиною місяців, що умотивовано психологічно. І початок, і завершення сюжетної дії чітко визначені; зафіксовані не лише дні місяців, час доби, а й
конкретні роки, вказівка на які поєднує сюжетні лінії, зміщує часові площини, які
створюють видимий причинно-наслідковий зв’язок між історіями героїв. Звукові
маркери (стук у двері, слухове відчуття кроків) виконують конкретну емоційновиражальну та семантичну функції.
Висновки і перспективи. Аналіз таких значущих елементів сюжетно-композиційного рівня роману В. Підмогильного «Невеличка драма», як хронотоп міста,
хронотоп кімнати, свій і чужий простір, топоси і локуси, реалії доби, деталізація
і психологічне нюансування інтер’єру, одягу героїв, їжі, часові, звукові маркери тощо,
увиразнюють ідейно-естетичне спрямування та авторську позицію твору. Дослідження уможливлює з’ясування соціокультурного смислу твору, життєву стратегію героїв, особливості осмислення автором сутності світу через речовий код.
Ключові слова: сюжет, композиція, хронотоп, топос, локус, реалії доби, річ,
одяг, інтер’єр, звук, харчовий код.
Abstract
Background. The modernist-temporal semantics of the cultural epoch of the first
third of the XX century was reflected in many ways in the works of Valerian Pidmohylnyi,
whose works the researchers rightfully considered one of the biggest achievements of
Ukrainian literature of this period. The novel «A Little Touch of Drama» poses many
questions that require thoughtful scientific consideration of literary critics. Among them,
there is a question of defining the spatial categories of topos, loci, chronotope of the city, the
realities of the day, the details of the real world, which outline the characters.
The purpose of the article to investigate the peculiarities of such structurally
significant elements of the plot-compositional level of V. Pidmohylnyi's novel «A Little Touch
of Drama» as spatial categories of topos, loci, chronotope of the city, realities of the day,
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detailing of the real world, including household details, interior semantics, clothes,
decorations, food, time and sound markers, etc.
Methods: holistic-systemic, analytical reading of an artistic text.
Results. The article focuses on the image of Kyiv, the city where the characters live
– the main topos of the novel, which includes various social loci, the everyday items. Private
locations (closed space of the house, the room) form the external and communicative space
of the characters – Marta Vysotska, Yurii Slavenko, Iren Markevych, etc., who are inscribed
in the specific interiors of rooms where cyclic time prevails. The question of the semantics of
the interior is raised (the basic interior of Marta's room is shown briefly while the high
semiotic status of the Markevychs' apartment is depicted in much richer details). The motif
of marking Irene with things in her room is repeated in different plot situations. Household
details, in particular household items of the Markevychi’s, are an essential part of their
measured arranged existence.
Household items add to the psychological features of the characters, as evidenced
in particular by the author's attitude to detailing the clothes of the characters and – much
less – their food. In the text of the novel, only a few features mark the clothes of the characters,
but they are enough to reveal the characters. Detailing of women's jewelry and perfumes by
Marta Vysotska and Iren Markevych is also embodied, which determines the social, age,
material, psychological features of their characters. The question of the food code in «A Little
Touch of Drama» is raised, however in comparison with the conceptual field of household
items, outfits of the characters, it is rather limited; it would seem that the informative
attention is focused on intellectual, philosophical, psychological, love collisions; and yet the
motive of food shows the author's attitude to the characters, their inner state, mental
disorders and is often switched to the subtext.
The temporal parameters of the text of «A Little Touch of Drama» are definite: the
events take place within two and a half months, which is psychologically motivated. Both the
beginning and the end of the plot action are clearly defined; not only the days of the months,
the time of day but also the specific years are mentioned in the text, which brings together
the plot lines, defines the time-space, which make a visible and causal link between the stories
of the characters. Sound markers (knock on the door, the auditory sensation of footsteps
perform specific emotional, expressive, and semantic functions.
Discussion. Analysis of such significant elements on the level of plot and
composition of V. Pidmohylnyi's novel «A Little Touch of Drama» as the chronotope of the
city, the chronotope of the room, familiar and alien space, topos and loci, realities of the day,
detailing and psychological peculiarities of the interior, character's clothes, food, time,
sound markers, etc., express the ideological and aesthetic dimension and the author's
position in the text. The research makes it possible to clarify the socio-cultural meaning of
the work, the life strategy of the characters, the peculiarities of the author's understanding
of the essence of the world through the material code.
Keywords: plot, composition, chronotope, topos, locus, realia, everyday thing,
household item, clothes, interior, sound, food code.
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Вступ. 90-ті роки минулого століття стали своєрідним стартом для осмислення
/ переосмислення художньо-естетичного почерку й вартісності доробку багатьох
талановитих митців, яких несправедливо затаврувала з різних причин ідеологічна
система колишнього СРСР, інкримінуючи низку «смертних гріхів». Серед таких
оригінальних авторів епохи розстріляного Відродження осібне місце відведено
Валер’яну Петровичу Підмогильному – прозаїку, перекладачу, публіцисту,
«організатору й душі “Ланки”» (Жигун, 2017: 40), сміливцю, який у досить молодому
віці пропагував власне українське слово на тлі світових художньо-естетичних
координат, першорядному письменнику часів жорстоких 20 – 30-х років ХХ століття,
одному із «китів <…> в усій українській літературі того часу» (Смолич, 2001: 42).
Методи дослідження: культурно-історичний, біографічний, психологічний.
Результати та дискусії. Від початку реабілітаційних поступів (а реабілітований письменник далекого 1956 року) мистецький доробок «не до кінця
радянського» (Смолич, 2001: 32) В. Підмогильного правомірно потрапляв (до того ж,
цей процес і сьогодні не має доконаного виду) у літературознавчий об’єктив як
солідних фахівців, так і молодих науковців. Протягом 1990-х – 2020-х років створено
низку концептуально значущих книг спогадів, монографій (повноцінних – присвячених безпосередньо Валер’яну Підмогильному, його творчій індивідуальності, або ж
таких, де за принципом компаративних пошуків осмислено й мистецтво слова інших
представників першої половини непростого ХХ віку). Зокрема, це такі моно- й поліаспектні праці В. Мельника «Валер’ян Підмогильний: до 90-річчя від дня народження» (1991), В. Мельника «Суворий аналітик доби: Валер’ян Підмогильний
в ідейно-естетичному контексті української прози першої половини ХХ ст.» (1994),
М. Чабана (упорядн.) «Нащадок степу: Спогади про Валер’яна Підмогильного» (2001),
О. Галети (упорядн.) «Досвід кохання і критика чистого розуму: Валер’ян
Підмогильний: тексти та конфлікт інтерпретацій» (2003), М. Тарнавського «Між
розумом та ірраціональністю: Проза Валер’яна Підмогильного» (2004), С. Лущій
«Художні моделі буття в романах В. Підмогильного» (2008), М. Нестелєєва «На межі:
Суїцидальний дискурс українського модернізму» (2013), М. Іванишин «Екзистенція
української людини в прозі Валер’яна Підмогильного (на матеріалі роману
«Невеличка драма»)» (2013), С. Жигун «Лабіринти і горизонти українського неореалізму» (2015), Н. Городнюк «Res incognita: семіотика речі у східнослов’янському
модерністському романі першої половини ХХ століття» (2017) тощо.
Зосібно варто сказати і про різновекторні захищені дисертації на здобуття
наукових ступенів доктора / кандидата філологічних, філософських тощо наук:
Л. Коломієць «Особливості поетики художньої прози Валер’яна Підмогильного»
(1992), С. Лущій «Художні моделі буття в романах В. Підмогильного» (2000),
О. Калініченко «Новели В. Підмогильного: жанрово-стильова своєрідність» (2001),
Г. Кудрі «Художні пошуки Валер’яна Підмогильного: концепція людини, риси
національної ментальності» (2001), О. Романенко «Концепція людини в українській
літературі 20-х років (на матеріалі Г. Михайличенка, М. Хвильового, М. Івченка,
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В. Підмогильного)» (2002), І. Куриленко «Екзистенціалістська модель українського
інтелектуального роману 20-х років ХХ століття» (2007), Л. Деркач «Наративні моделі
у прозі Валер’яна Підмогильного» (2008), Є. Лєпьохіна «Творчість Валер’яна
Підмогильного та Альбера Камю: типологічні аспекти» (2012), І. Скляр «Психопоетика творчості Валер’яна Підмогильного» (2012), О. Сафіюк «Національний образ
світу й концепція особистості у західноєвропейській новелі кінця ХІХ – початку ХХ ст.
та у малій прозі В. Підмогильного» (2013), А. Седлерова «Мовний та поза-мовний
контекст перекладацького доробку Валер’яна Підмогильного (на матеріалі перекладів
з французької мови)» (2013), І. Парамбуль «Екзистенціалізм у творчості Валер’яна
Підмогильного: історико-філософський підхід» (2019), Н. Хайруліна «Художня
модель “життя-ярмарок” в українській та англійській літературах: поетика й
семіотика» (2020) та багато інших.
Крім того, заслуговують на увагу й солідні наукові студії, рецензії, відгуки,
спогади, факти «свідків» доби тощо таких авторів, як Ю. Бедзик, М. Безуглий,
Ю. Бойко, О. Галета, Н. Городнюк, Д. Гуменна, М. Доленго, С. Жигун, Н. Заверталюк,
М. Іванишин, О. Калініченко, В. Колп, В. Куліш, Ю. Лавріненко, М. Ласло-Куцюк,
С. Лущій, Н. Мафтин, В. Мельник, Р. Мовчан, В. Мельник, Н. Монахова, Л. Мороз,
М. Наєнко, С. Павличко, Ю. Пшеничний, Ю. Сущенко, М. Тарнавський, Л. Тарнашинська, М. Чабан, Вал. Шевчук, Ф. Якубовський та багато інших. Як бачимо, стан
наукового вивчення поетики й естетики В. Підмогильного, інтерес як до оригінальної,
так і до перекладацької палітри митця завжди на часі у ахівців різних рівнів
(починаючи із складних 20 – 30-х років минулого століття). Для останніх актуаль-ними
й художньо багатошаровими є усі твори «вундеркінда»-Підмогильного (Вал. Шевчук),
поліаспектні вектори художніх пошуків письменника, який не зміг повною мірою
реалізувати свій творчий потенціал у зв’язку з фізичною розправою.
Обрана для пропонованої студії повість катеринославського періоду творчого
поступу В. Підмогильного «Остап Шаптала», що була вперше оприлюднена в журналі «Шлях мистецтва» 1921 року, а надрукована окремим виданням 1922 року,
і сьогодні видається цілком органічною складовою (як і весь доробок митця) у контексті європейської культури. Вірогідно, що це був найсвітліший (хоч і короткотривалий – якихось три роки) період творчості сімнадцяти- / вісімнадцятирічного
письменника, який за низкою і людських, і мистецьких параметрів випереджав свою
епоху. Це період реалізації перших творчих задумів, поривань (нерідко надскладних
і небезпечних) у загрозливих обставинах для власного життя і свободи; період
становлення і вкорінення письменницького «Я», вияскравлення естетики смаку.
Текст В. Підмогильного «Остап Шаптала» – «чітко окреслений екзистенційний твір <…>», де оприявлено письменницькі «можливості в новому підході до
відображення дійсності та засвоєнні сучасних йому досягнень у галузі психоаналізу,
філософії, мистецтва» (Колп, 1999: 49); художньо розкрито людське життя-буття,
«“буття для смерті”, коли буття – це ніщо, а особистість, її внутрішній світ, її ставлення
до оточення її почуття, емоції, взаємодія зі світом – це і є найголовніший предмет
зображення» (Колп, 1999: 49). Обрана для аналізу повість, на думку критиків, «стала
ніби рубіконом між ранньою, хоч якою цікавою, а все-таки учнівською прозою, що
зібрана в першій книжці, і майстерними блискучими оповіданнями “В епідемічному
бараці”, “Собака”, “Проблема хліба”…» (Шевчук, 2003: 354).
Повість В. Підмогильного «Остап Шаптала», як «найперша повість в нашій
прозі» (Дончик, 1987: 57), неодноразово потрапляла в поле зору літературознавців.
Зокрема, дослідники актуалізували такі вектори наукових пошуків: Г. Кудря –
фройдистську інтерпретацію; М. Нестелєєв осмислював фройдівський інстинкт смерті
та буддизм крізь призму принципів нірвани в художній площині твору; В. Мельник
акцентував секрети оригінальності повісті за допомогою психоаналізу
й екзистенціалізму; Є. Лепьохін з’ясовував жанрову своєрідність повісті, розглядав
сутність концептів «відчуження» і «смерть»; С. Журба вивчала специфіку психологізму й інтертекст у творі; С. Жигун виокреслювала хронотопічні маркери повісті;
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М. Тарнавський говорив про художню структуру твору, певну хронологічність
і послідовність розвитку подій, лінійність сюжетобудови; Л. Рева – про наратологічні
параметри твору та ін. Питання художнього осмислення / уналежнювання образівперсонажів твору «Остап Шаптала» В. Підмогильного до певного типу особистостей
окремо не розглядалося, тож спробуємо заповнити цю нішу пропонованою розвідкою.
Як відомо, тип (тут будемо послуговуватися власними попередніми напрацюваннями (див. Тараненко, 2016: 105)) – «це позначення комплексу окремих рис, за
наявності (відсутності) яких людина може бути віднесена (Пальм, 2009: 52) до певного категоріального різновиду. Фахівці з психології, зокрема Г. Пальм, вислов-люють
справедливу думку про «безліч різних типологій» (Пальм, 2009: 52), апелюючи до
класифікацій науковців початку ХХ століття – Е. Кречмера, Е. Шпран-гера,
К. - Г. Юнга та ін. Наприклад, Г. Пальм виокремлює «загальні риси» (Пальм, 2009: 53)
низки типологій, серед яких першорядну роль відводить універсальності, яка полягає
в тому, що «будь-яку людину при бажанні можна “підвести під тип” і навіть під
необмежену кількість типів» (Пальм, 2009: 53). Крім того, дослідниця переконана, що
«деякі з них (типологій. – А.Т.) підкреслюють роль однієї провідної властивості, що
організує навколо себе всі основні характеристики; інші акцентують увагу на певній
комбінації якостей» (Пальм, 2009: 52-53).
Канадський психолог Дарел Шарп у книзі «Типи особистості: Юнгівська
типологічна модель» (2008), інтерпретуючи специфіку багатоаспектної юнгівської
моделі психотипів особистості, наголошує, що К.-Г. Юнг «виокремлював вісім
типологічних груп: дві особистісні установки – інтроверсію й екстраверсію – і чотири
функції або типи орієнтації, ‒ мислення, відчуття, інтуїцію і почуття – кожна з яких
може діяти або інтровертним, або екстравертним способом» (Шарп, 2008: 15). З приводу цього Д. Шарп зауважує, що «поки специфічний вид активності буде асоціюватися з екстраверсією або інтроверсію, її буде нелегко перевести в тип, до якого
належить та чи та особистість» (Шарп, 2008: 41). Уявляючи складність такої класицікації (оскільки й сам науковець говорить про це: «незважаючи на елегантну простоту
і симетрію юнгівської типологічної моделі, її застосування в якості діагностичного
інструменту або навіть як керівництва до саморозуміння – справа далеко не проста»
(Шарп, 2008: 45)), під час з’ясування типу персонажа в повісті В. Підмогильного
«Остап Шаптала», частково звертатимемося до відомої класифікації Юнга, беручи до
уваги й концептуальні позиції інших учених.
Крім того, принагідно скористаємося й думкою мюнхенського дослідника
В. Яніва, погляд якого спроектований на позиції етнопсихології і який справедливо
зазначав, що «нормальна людина має, без сумніву, всі психічні диспозиції. А коли,
проте, ми ту чи іншу людину характеризуємо її психічними властивостями, то робимо
це з погляду насилення тої чи іншої властивості» (Янів, 2006: 11). Тому спро-буємо
рухатися саме цим шляхом під час виокремлення наскрізних рис образу-типу.
Левова частка всіх подій повісті В. Підмогильного, що розгортаються в Катеринославі (хоч про це свідчать украй скупі згадки), пов’язана з образом, котрий,
вірогідно, є ровесником самого автора (Вона (сестра Олюся. – А.Т.) жила двадцять
два роки… (Підмогильний, 2012: 121), а Остап – був старшим братом), – Остапа
Шаптали. Крізь призму саме його світовідчуття й світорозуміння оприявлено окремі
риси характеру, вдачі тощо інших героїв й художньо підсилено власні. Останні
(другорядні герої. – А.Т.) є своєрідним збудником, імпульсом до змін у світоустрої,
психології Остапа Шаптали, який «переживає конфлікт між своїми бажаннями
й системою цінностей» (Підмогильний, 2012: 71). Це образ невизначеного, мовчазного,
роздвоєного героя-мученика з грубуватим голосом (Підмогильний, 2012: 113),
кремезним тілом (Підмогильний, 2012: 116). Такі маркери образу – лише маска, за
якою криється певна інтровертність, дитинність героя, несміливість, безсилля,
несамостійність, а ширмою подеколи є звичайна побутова річ – капелюх. В одних
випадках ця художня деталь допомагає героєві впоратися з темними й крихкими
(Підмогильний, 2012: 110) думками, лежачи горілиць у садку (Шаптала вийшов
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з церкви в садок, що її оточував. Там він ліг під деревами горілиць. Ще не встиг він
торкнутися головою землі, як широкий капелюх зліз йому на обличчя й затулив очі…
(Підмогильний, 2012: 110)), а в інших – приховати справжній внутрішній стан,
сум’яття, тривогу про хвору на сухоти сестру Олюсю (цікавлячись у брата, чи радів
Остап, коли вона приїздила до нього в місто, він коротко дав ствердну відповідь «був»
і «…натяг капелюха й вийшов на повітря…» (Підмогильний, 2012: 116). Питання
такого роду, «зазирання» в душу й серце (як не властивий маркер епохи) у радянські
часи були дещо незручними (тим паче для юнака, чоловіка, які апріорі не придатні до
копирсань у душі), бо тоді не прийнято було говорити найріднішим про почуття /
відчуття чи за щось дякувати.
Дитинність героя певною мірою оприявлено й в епізоді частування за
святковим столом, де мати Василина докірливо зауважує, аби син, куштуючи
обрядовий хліб, не кришив на стіл. З одного боку, «винуватість» у голосі, схиляння
над столом і збирання крихт свяченої паски художньо виокреслюють повагу,
покірність, слухняність героя, небажання засмучувати найріднішу людину, якій так
бракувало синівської уваги й любові. А з іншого – усвідомлення себе і всього, що
оточує, чужим (зокрема, і матері). Це межовий стан персонажа, коли має відбутися
щось (у тексті – це смерть рідної сестри), що стане певним каталізатором змін,
дозволить Остапові Шапталі зробити вибір: село – місто. Образ головного персонажа,
що перебуває на межі вибору, тут випрозорює тип своєрідного мандрівника-самітника,
який шукає своє місце в цьому світі, свою потрібність, прагне до розуміння зв’язку
особистості й життя / смерті. Він цілком відповідає філософії Г. Сковороди в пізнанні
себе, свого «Я».
Остап Шаптала – це своєрідна проєкція (радше результат) на складність доби
(в усіх розуміннях) В. Підмогильного, це персонаж, який уособлює драматизм, суперечність світу епохи громадянської війни і людини зокрема (як зовнішньо, так
і внутрішньо). Руйнівний вплив на «Я» персонажа справили воєнні / повоєнні події,
але вирішальним «пострілом» була смерть молодшої сестри Олюсі, перед якою герой
відчував провину (…А саме страшне! – його почали вчити, а її – ні, бо в батьків і на
одного не вистачало як слід грошей. Олюся доїла корів, бігала обшарпана, а він жив у
місті й носив блискучу тужурку. Коли ж повертався додому влітку, вона сама, тільки
сама стелила йому постіль і прибирала в кімнаті. Й ніколи ані слова догани…
(Підмогильний, 2012: 119)). І як результат – байдужість, холодність до соціуму, до себе,
до батьків (хоч для останніх він був єдиним сином, дорогим гостем з міста
(Підмогильний, 2012: 112), заради якого батьки приготували порося з начинкою
(Підмогильний, 2012: 113)). Нестійка психіка, полярність поглядів і відчуттів: від
прийняття до заперечення – маркують дискомфорт «Я» персонажа.
Вибір імені асоціального головного персонажа не був випадковим (Остап), як
і початок твору – знайомство з інженером Остапом Шапталою, розповідь про церкву,
Великодню заутреню, шлях до батьківської хати, святковий стіл (хоч персонаж
нерелігійний певною мірою) тощо. Антропонім Остап (як, до речі, й Ольга), на думку
дослідників, самобутнє, християнізоване й виокреслює певною мірою «глибинний,
системний характер української інкультурації християнства» (Белей, 2010: 54).
Вірогідно тому, письменник у найдраматичніші радянські часи, у період табу,
обмежень, заборон релігійної складової (і не лише) намагався підкреслити виразними
художніми маркерами не лише споконвічну традицію нарікати особистість винятково
українськими іменами, а й національну, релігійну приналежність (бодай на підсвідомому рівні) героїв, адже «самобутній український іменник був одним із факторів,
що перешкоджав денаціоналізації українців у часи бездержавності» (Белей, 2010: 61),
русифікаторського тиску тощо. Наділяючи молодого інженера таким антропонімом,
автор художньо фіксує національний тип особистості – його герой у церкві ставить дві
свічки – як то прохали батьки, <…> одну Христові, а другу Миколаєві…
(Підмогильний, 2012: 110). Свічка, як відомо, – це символ «Сонця і вогню, <…>
духовної енергії й життя» (Багнюк, 2010: 310). Ставлячи дві свічки, Остап Шаптала,
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з одного боку, виконує батьківське прохання-побажання, оприявлюючи синівську
покірність, смиренність, а з іншого – «знак людської жертовності, <…> послух людини Богу» (Багнюк, 2010: 310), можливо, навіть шлях до нього такими поступальними
кроками: крізь призму родинних цінностей до зречення безвір’я.
Що ж до прізвища головного героя, то І. Котик правомірно акцентував свого
часу, що «ексформа “Шаптала” мимоволі відсилає до індійської словотвірної традиції» (Котик, 2003: 66). М. Нестелєєв, продовжуючи думку останнього, припускав, що
для В. Підмогильного прізвище персонажа «було пов’язане зі складним сакральним
поняттям буддизму – “мандала”, яке має багато значень: коло, сфера, орбіта, країна,
колесо, кільце, простір, сукупність та ін. Знаково, що всі семантичні відтінки слова
“мандала” вказують на заглибленість і замкненість, близьку до опису нав’язливого
нарцисизму» (Нестелєєв, 2013: 199). Справді героєві твору притаманні й заглибленість, і замкненість як одна зі сходинок до самоусвідомлення, самоідентифікації,
самопізнання. Він нібито постійно перебуває «у колі», у межах якого чергуються
локуси, топоси, події, відчуття, емоції тощо. Навіть початкова літера імені сигналізує
про порожнечу, ізольованість, певну аскетичність Шаптали й циклічність
у світобудові.
Образ Остапа Шаптали певною мірою можна кваліфікувати як тип нарцисичної особистості, відстороненої, відчуженої, неприкаяної. Це герой, який перебуває
«на межі» (села і міста; власних внутрішніх духовних можливостей), у постійній
депресії, дисгармонії з собою, не може адаптуватися, прийняти реальність такою, як
вона є (наприклад, смерть сестри); який на свідомому рівні не впевнений в існуванні
Бога, релігії тощо (Шаптала знав, що сестра, як і він, не вірить у Бога…
(Підмогильний, 2012: 113)). А за Е. Фроммом, як відомо, «хоч би який вигляд мали
різні форми вираження нарцисизму, спільними для всіх них є відсутність істинного
інтересу до зовнішнього світу» (Фромм, 2004: 313). Вірогідно, на актуалізацію такого
проблемного аспекту вплинуло кілька чинників: по-перше, певний неспокій, нерідко
«ідеологічна темність» суспільства загалом і окремої особистості зокрема, настанови
й «естетичні програми» комуністичної влади, яка не могла не зачепити якоюсь мірою
внутрішню організацію початківця-прозаїка В. Підмогильного; по-друге, письменник,
коли писав повість «Остап Шаптала», ще перебував у стані пошуку власного «Я»
(естетичного, поетологічного, особистісного тощо), глибоко переживав усе, що бачив,
пропускав крізь серце, нерідко сумнівався, але не відступав.
Подеколи (епізод з Ласею, її намаганням звабити Остапа) головний герой
обраної для аналізу повісті підпадає під типологічні параметри мораліста з розчахнутою душею, заскоченого несподіваною надмірною увагою Ласі. Він усвідомлює, що
цей зв’язок йому не потрібний (хоч під час порятунку дівчини від самогубства Остап
припускав, що вона є своєрідним символом «воскресіння» / повернення Олюсі),
почуття провини не зникає.
Інших героїв повісті «Остап Шаптала» В. Підмогильного також можна
уналежнити до певного типу персонажів. Найближчою і найріднішою для головного
героя була вже згадувана його хвора сестра Олюся (як і він для неї – брат був її душею
(Підмогильний, 2012: 119)). Саможертовна героїня завжди офірувала собою задля
нього (Остапа. – А.Т.) (Підмогильний, 2012: 119): …ховала яблука й цукерки, що їх так
рідко запопадала від батьків, щоб увечері віддати братові (Підмогильний, 2012:
119), …ходила у ліс та приносила братові суниці, вирізувала йому лука й робила
стріли… (Підмогильний, 2012: 119), …намагалася завжди взяти на себе його провини,
а коли їй не щастило в цьому й Остапа карали, вона вела його в садок, співала й
танцювала там, коли й це не розважало його, сідала й плакала з ним разом
(Підмогильний, 2012: 119), …його (Остапа. – А.Т.) почали вчити, а її – ні, бо в батьків і на одного не вистачало як слід грошей (Підмогильний, 2012: 119), Олюся доїла
корів, бігала обшарпана, а він жив у місті й носив блискучу тужурку (Підмогильний,
2012: 119). Це тип інтроверта (за К. Юнгом), тип жертви, пригніченої особистості, яка
ладна була дозволити й голову собі відтяти, аби братові було добре.
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Письменник подає портрет дівчини, що корелює з просторовими деталямикодами, які виокреслюють певною мірою фізичний і душевний стан Олюсі: …у кутку
блимала лампадка і кидала непрозорі плями на ліжко. Моментами вогник
напружувався, і тоді на подушці слабо визначались риси схудлого дівочого обличчя
з великими, ніби тремтячими очима… (Підмогильний, 2012: 112). Лампадка у творі
В. Підмогильного – це реалії доби, побутовий предмет освітлення приміщення, але це
й важлива речова деталь, що окреслює певною мірою атмосферу, яка панувала в оселі батьків Остапа Шаптали. Блимання лампадки, непрозорі плями, напруження
вогника – таке специфічне колірно-звукове обрамлення простору виокреслює відчуття туги, смутку, тривоги, надають оповіді драматизму, який посилює відчуття
«кінця», невідворотності, неминучості лиха, неспокою, страху тощо.
Виснажена і нелегкою працею, і хворобою Олюся лише шепотіла, бо дихати
тяжко (Підмогильний, 2012: 113), кашляти боляче (Підмогильний, 2012: 113),
розмовляти важко (Підмогильний, 2012: 113), говорила запинаючись і від зусилля
морщила чоло (Підмогильний, 2012: 113), затуляла очі, відводила погляд, ніби боячись,
аби «не прочитали» в них умовну відповідь: скільки залишилося.
Незважаючи на граничну спустошеність, виснаженість, Олюсі хотілося
посидіти разом (Підмогильний, 2012: 114) за святковим столом з найріднішими,
востаннє відчути ритм життя, яке для неї вже мало доконаний вид: Очі її блищали, ще
не ймучи віри радості пробудження… (Підмогильний, 2012: 114).
Спочатку хвороба, а потім і смерть 22-річної дівчини кардинально змінили
родинний уклад і батьків, і брата. Останній ніяк не міг прийняти чи усвідомити факт –
вдома конає його сестра (Підмогильний, 2012: 111). Думки про безглуздя її смерті
спинила його (Остапа Шапталу. – А. Т.) серед світового руху (Підмогильний, 2012:
111). Ні приїзд до батьків у рідне село з міста, ні свято Великодня, ні заутреня в церкві
не могли підчинити свідомість Остапа природній радості, світлу, надії, усе гнобило
його (Підмогильний, 2012: 111), було сірим, темним, незрозумілим й чужим
(Підмогильний, 2012: 111). Пора року (весна), свято Великодня і смерть Олюсі
створюють певний алогізм подій, контраст, останній маркує внутрішній стан Остапа.
Хвороба Олюсі, її передчасна смерть від сухот художньо виокреслюють
і образи батька Шаптали і матері Василини, які весь вік жили в таємному передчутті
чуда (Підмогильний, 2012: 134): спочатку виховували дітей, потім чекали з міста
дорогого гостя – єдиного сина, а наостанок – сподівалися на одужання, повернення
Олюсі (…у глибинах своїх душ чекали, що відчиняться зненацька двері і Олюся завітає
в кімнату, свіжа й весела, ніби повернувшись з далекої гулянки (Підмогильний, 2012:
134), Батько, йдучи до молочарні, несвідомо сподівався зу-стріти дорогою дочку, а
мати, пораючись по господарству, зненацька облишила все та радісно повертала
голову – їй здалося, що Олюся пройшла коло неї (Підмогильний, 2012: 135)).
Усвідомлення реальності модифікувало передчуття чуда в зневіру, відчай,
тугу, що оприявнювалося в пустопорожній тиші, у стогонах матері (Підмогильний,
2012: 136), голосних зітханнях батька, що тинявся, розчавлений безнадійністю
(Підмогильний, 2012: 136), у відсутності бажання варити обід (Підмогильний, 2012:
136), їли, що трапиться (Підмогильний, 2012: 136), довго не лягали спати
(Підмогильний, 2012: 136), батько прилюдно лише зітхав та ніяково посміхався, а по
кутках ховав свої важкі сльози (Підмогильний, 2012: 136). Смерть єдиної доньки
запрограмувала новий стиль життя і для старих Шапталів, які ніяк не могли й не хотіли
його приймати.
Висновки. Підсумовуючи, зазначимо, що в центрі повісті В. Підмогильного
«Остап Шаптала» пореволюційна дійсність і людина в ній, руйнування / викривлення
підвалин соціальної, морально-етичної, матеріальної складової. Обраний для аналізу
твір є яскравим прикладом авторського самовираження, якісним продуктом
культурної епохи початку ХХ віку, що випереджав існуючі художньо-естетичні
уявлення про особистість, її внутрішній світ. Розробляючи тип розхристаного
інженера-нарциса – головного героя (який у різних ситуаціях підпадає під низку типів),
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автор акцентував на класичних опозиціях, проблемі становлення «Я» Остапа Шаптали,
самоусвідомленні й самоідентифікації; на проблемі пам’яті, усеобіймаючої
батьківської любові, прощення, жертовності заради найріднішого.
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Резюме
Постановка проблеми. Часи незалежної України стали своєрідним
трампліном для осмислення / переосмислення художньо-естетичного почерку й
вартісності доробку багатьох талановитих митців, яких несправедливо затаврувала
з різних причин ідеологічна система колишнього СРСР, інкримінуючи низку
«смертних» гріхів. Серед таких оригінальних авторів епохи розстріляного
Відродження осібне місце відведено Валер’яну Петровичу Підмогильному – прозаїку,
перекладачу, публіцисту, автору багатоаспектних творів «малої» й «великої» прози.
Осібне місце в доробку письменника займає його рання повість «Остап Шаптала».
Мета статті – дослідити своєрідність художнього уналежнювання образівперсонажів твору «Остап Шаптала» В. Підмогильного до певного типу
особистостей.
Методи дослідження: культурно-історичний, біографічний, психологічний.
Основні результати дослідження. Стан наукового вивчення поетики й
естетики В. Підмогильного, інтерес як до оригінальної, так і до перекладацької
палітри митця завжди на часі у фахівців різних рівнів (починаючи із складних 20 – 30х років минулого століття). Безперечний інтерес літературознавців і до повісті
«Остап Шаптала».
У пропонованій статті акцентовано увагу на образах класичної української
родини: Остапа Шаптали, смертельно хворої на сухоти 22-річної Олюсі, їхніх
немолодих батьках. Крізь призму світовідчуття і світорозуміння Остапа оприявлено
найвиразніші риси характерів, вдачі всіх членів родини. Батьки, Олюся є своєрідним
імпульсом до змін у психології рефлектуючого головного героя, який постійно
перебуває «на межі» між бажаннями й морально-етичними константами.
У розвідці наголошено на невизначеності, роздвоєності героя-мученика,
інтроверта й нарциса Остапа Шаптали, який є проекцією на складність доби (в усіх
розуміннях) часів В. Підмогильного; це тип особистості, який повною мірою уособлює
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драматизм і суперечність світу часів громадянської війни і людини зокрема. Нестійка
психіка, полярність поглядів і відчуттів: від прийняття до заперечення – маркують
дискомфорт «Я» персонажа. Крім того, у студії порушено питання семантики імені
та прізвища асоціального Остапа Шаптали.
Олюся – тип інтроверта (за К. Юнгом), жертви, пригніченої особистості,
яка ладна була на все заради брата, його комфорту, спокою. Її портретні
характеристики корелюють з просторовими деталями-кодами, які виокреслюють
певною мірою фізичний і душевний стан юної особистості. Смерть єдиної доньки
Олюсі запрограмувала новий стиль життя і для старих Шапталів, які ніяк не могли
й не хотіли його приймати.
Висновки і перспективи. Повість В. Підмогильного «Остап Шаптала» –
яскравий приклад авторського самовираження, якісний продукт культурної епохи
початку ХХ віку, що випереджав існуючі художньо-естетичні уявлення про
особистість, її внутрішній світ. Художньо розробляючи типи персонажів родини
Шапталів (які у різних ситуаціях підпадають під низку типів), автор акцентував на
класичних опозиціях, проблемі становлення «Я» особистості, самоусвідомленні й
самоідентифікації; на проблемі пам’яті, батьківської любові, прощення,
жертовності тощо.
Ключові слова: психологія, тип, особистість, характер, персонаж,
внутрішній світ, нарцис, інтроверт, антропоніми, портрет, річ.
Alona Taranenko
TYPES OF PERSONALITY
IN VALERIAN PIDMOHYLNYI’S STORY «OSTAP SHAPTALA»
Abstract
Background. The times of independent Ukraine became a kind of springboard for
comprehending / rethinking of the artistic and aesthetic style and value of the works of many
talented artists, who were unfairly branded for various reasons by the ideological system of
the former USSR, incriminating a number of «mortal» sins. Among such original authors of
the era of the shot Renaissance a special place is given to Valerian Petrovych Pidmohylnyiy.
He is a prose writer, translator, publicist, author of multifaceted works of «small» and «big»
prose. A special place in the works of the writer occupiess his early story «Ostap Shaptala».
Purpose is to investigate the originality of the artistic affiliation of the imagescharacters of the work «Ostap Shaptal» by V. Pidmohylnyiy to a certain type of personality.
Methods: cultural-historical, biographical, psychological.
Results. The state of the research of the poetics and aesthetics of V. Pidmohylnyiy,
the interest to both the original and the translation palette of the artist is always on time for
the specialists of different levels (starting from the difficult 20 – 30s of the last century).
Literary critics show interest in the story «Ostap Shaptala».
The article under consideration focuses on the images of a classic Ukrainian family:
Ostap Shaptal, mortally ill with tuberculosis, 22-year-old Olyusa, and their elderly parents.
The most expressive character traits and manners of all family members are revealed through
Ostap's worldview. Parents and Olyusya are a kind of impetus to change in the psychology
of the reflective protagonist, who is constantly «on the border» between desires and moral
and ethical constants.
It emphasizes the uncertainty, the dichotomy of the hero-martyr, the introvert and
the narcissist Ostap Shaptala, who is a projection on the complexity of the day (in all senses)
of the times of V. Pidmohylnyiy. It is a type of personality that fully embodies the drama and
contradiction of the world during the Civil War and man in particular. Unstable psyche,
polarity of views and feelings: from acceptance to denial mark the discomfort of the «I» of
the character. In addition, the issue of the semantics of the name of the antisocial Ostap
Shaptala is raised in the research.
Olyusya is a type of the introvert (according to K. Jung), a victim, a depressed person
who was ready for anything for the sake of her brother, his comfort and peace. Her portrait
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characteristics correlate with the spatial details-codes, which highlight the physical and
mental state of the young person to some extent. The death of Olyusa's only daughter
programmed a new lifestyle for the old Shaptals, who could not and did not want to accept
it.
Discussion. V. Pidmohylnyi's story «Ostap Shaptala» is a vivid example of the
author's self-expression, a qualitative product of the cultural epoch of the early twentieth
century, which preceded the existing artistic and aesthetic ideas about the individual, his
inner world. Artistically developing the types of characters of the Shaptal family (which in
different situations fall under a number of types), the author emphasized the classical
oppositions, the problem of becoming the «I» of the individual, self-awareness and selfidentification; on the problem of memory, parental love, forgiveness, sacrifice, etc.
Keywords: psychology, type, personality, character, inner world, narcissus,
introvert, anthroponyms, portrait, thing.
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Introduction. The available theories of modality are based on two approaches:
linguistic modality is qualified as the relation of an utterance to the reality or relation of
a speech subject to the things being communicated. In terms of some concepts, this
contradiction is eliminated by uniting the mentioned interpretations. The paper understands
modality as a linguistic category expressing speaker’s attitude to the proposition content
being communicated. We consider that a speaker is the central figure for determination of
modality as it is the speech subject that establishes the relations between an object and its
predicated sign in an utterance. Such understanding of the category does not exclude the fact
that modality reflects relation of the proposition basis of an utterance to the reality; such
reflection becomes just a particular variety of modality and complies with our recognition of
traditional division of the category into its objective and subjective subtypes. In this context,
we recognize the conventionality of such division and emphasize relative nature of
objectivity being meant. That entails not in actual relations between the proposition content
and reality but the speaker’s perception of this relation as the objective or subjective one.
Linguistics has developed polar tendencies in solving a problem of determining
semantic volume of the category of modality. In terms of wide approach, modality is
attributed to have quite wide range of meanings including such aspects of utterance as its
reality or irreality, evaluation of utterance from the viewpoint of reliability, attitude of the
action’s subject to the action as well as a communicative focusing, statement or negation,
expressiveness and emotional colouring, stylistic aspects, meaning of generalization,
clarification, accenting, temporal meanings and other types of relations. In terms of certain
research concept, variety of modal meanings may expand by involving practically any type
of evaluation. In this context, modality is seen as some comprehensive linguistic category
with rather blurred boundaries and quite diversified content.
Narrow understanding of modality is connected with the exclusion of emotionalexpressive, temporal meanings, meanings of negativity and target focus of an utterance,
meanings of generalization, clarification and other relations from the category of modal ones.
Taking into consideration the fact that linguistics took the notion of modality from logics, we
believe it to be quite appropriate to study linguistic modal meanings in terms of alethic,
epistemic, and deontic possibility and necessity. In this regard, the research is focused on the
natural linguistic features of the implementation of these modal meanings. Moreover,
meanings of reality or irreality, optativity, imperativity, and evidentiality are to be recognized
as the obligatory elements of a semantic system of modality.
There is no unified opinion as for the categorial status of modality in modern
linguistics. It is qualified as a syntactic, grammatical, logical-grammatical, notional, semantic,
semantic-pragmatic, functional-semantic category. Determination of categorial belonging of
modality is that starting point, which in its turn outlines the amount and variety of marked
linguistic means representing modal semantics.
We suppose that a functional-semantic approach to the determination of a categorial
status of modality is the most optimal one; that approach does not restrict researchers
structurally in their selection of linguistic means but allows determining a set of

108

Ukrainian sense – Український смисл. 2021. ISSN 2313-443

representatives of the category in some language relying on a general basis – semantic
function, contextual purpose of those means.
Traditionally, a category of modality includes objective modality, being a core of
this category and expressing the relation of the information being communicated to the reality,
and subjective modality, which expresses the speaker’s attitude to the message and represents
the degree of his/her being sure in the facts being communicated or determines probability
of the adequacy of an idea representing the concrete one. Modality does not describe some
features, peculiarities, properties of the world, but features of language use; it belongs to the
categories, which have a function of relation between a speaker and his/her utterance.
Nowadays, it is customary for foreign linguistics to distinguish following types of
modality apart from the objective and subjective ones: dynamic (according to other
terminology, alethic), deontic, and epistemic.
Epistemic modality is referred to a subjective type of modality; it is considered as
the connection between a subject and an attribute. This connection is evaluated rationally by
a speaker as his/her subjective mental construction rather than objective characteristic of the
reality.
Opinions of linguists concerning epistemic modality are of diverse nature. There is
no doubt that linguistic interpretation of the category have not avoided the influence of
modal-logical considerations, which are the source of the very term epistemic modality, being
reflected in certain tries to determine linguistic epistemic modality through the notion of
possibility and necessity. Its determination through the notion of probability is connected
with the quantitative evaluation of possibility of the fact that the utterance content complies
with the reality. Other definitions of the category are connected with the notion of knowledge
as well as reliability. Such a modality type is considered to be the category describing
speaker’s attitude to his/her communicated propositional content from the viewpoint of
reliability of the latter or as the evaluation of truth degree of the message being communicated.
In this context, truth is interpreted as a degree of compliance of a propositional content of the
reality from the speaker’s viewpoint. The notion of truth is also relative to the epistemic
obligation, i.e. the speaker’s obligation relative to the truth of the proposition he/she is
communicating. Textual theory of epistemic modality represents it as one of the subtypes of
interpersonal modality, which task is to inform a recipient.
The research objective is to demonstrate the alternative ways for expressing
epistemic modality. The objective can be achieved by completing the following tasks:
1) analysis of theoretical material according to the research topic; 2) differentiation of the
modality types in terms of certain features; 3) identification of traditional means to express
epistemic modality; 4) determination of a contextual way of its implementation.
Methods and methodologies of the research. The article objective requires
application of several methods such as comparative contextual analysis and general text
analysis. These techniques allow us to draw conclusions regarding the means of expressing
epistemic modality as reliable as possible. A method of continuous sampling was used to
accumulate actual material.
Results and discussion. Currently, the notion of epistemic modality is the object of
research of certain national and foreign linguists (M.Ya. Blokh, A.V. Averina,
M.V. Petrushina, C. Rossari, E. Moline and others). This is not by accident as it is epistemic
modality as one of the main modal grammatical categories that we use to express our views,
our certainty value for the world events.
Interpretations of the notion epistemic modality as the very term, meaning it, may
vary but majority of linguists recognize that epistemic modality is one of the types of
subjective or «indirect» modality, i.e. subjective-modal meaning of evaluation, opinion,
judgment, truth or falsity.
In terms of Slavik linguistic studies, we can find wide definition by A.V. Averina
who understands epistemic modality as general «speaker’s attitude to the things being
communicated by him / her» (Averina, 2010). E.I. Beliaieva sees modality as «the relation
of the utterance content determined by a speaker to the reality in term of its truth / falsity and
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represents her classification of epistemic modality, in terms of which four types are
emphasized: modality of probability (assumption), modality of logical necessity (reasoning),
modality of uncertainty (doubt), and modality of certainty» (Belyaeva, 1985). There is similar
classification of epistemic modality (Bondarenko, V.N.; Troshina, A.V.), according to which
meanings of categorical and problematic certainties are singled out. Categorial certainty
includes different shades of speaker’s certainty in the proposition; problematic certainty
involves shades of uncertainty. As a rule, shades of speaker’s certainty / uncertainty in the
proposition are of gradual nature and nonrigid boundaries. Hence, many linguists have alike
principles of approaches to the category under consideration, which differ more often only in
the number of meanings being singled out.
For instance, during their detailed analysis of the motion of epistemic modality,
M.Ya. Blokh and A.V. Averina characterize it as follows: «epistemic modality belongs to the
system of modal grammatical categories, its semantics contains speaker’s evaluation of a
degree of probability for some fact in past, present, future (subjective epistemic modality) or
in terms of untensed prospects (objective epistemic modality)». It is pointed out that
«epistemic modality can be expressed implicitly or explicitly». Thus, «any sentence can be
considered as speaker’s evaluation of a degree of utterance probability» (Blokh&Averina,
2011: 45–46).
Authors of Grammar-80 propose description of a subjective-modal meaning, which
in its turn includes evaluative-characterizing and proper evaluative meanings. The latter are
«personal, subjective attitude of a speaker of the message content: agreement or disagreement,
acceptance or non-acceptance <…>; positive or negative evaluation <…>; different types of
will expression <…>; surprise, puzzlement or incomprehension <…>» and many other
meanings, which area will be logical to include epistemic meaning as well (Russian grammar,
1980: 216–217).
A problem of subjective modality is studied by M.V. Petrushina who also analyzes
a classification of modal meanings singled out by V.V. Vinogradov. It is noted that «the
speaker’s attitude to the utterance content is the speaker’s classification of information in
terms of truth / falsity (certainty / uncertainty in the truth of the things being stated). They
are the essence of the aspect of modality expressed, according to V.V. Vinogradov, by
“parenthetical syntagmas” (subjective modality, persuasivity)» (Petrushina, 2010: 26).
In terms of general-rhetoric aspect, some authors mean epistemic utterances as the
total of judgments representing subjective attitude of a person to the reality. In terms of
informative aspect, epistemic utterances belong to the area of epistemic semantics, which
includes the notion of opinion, prediction, assumption, doubt etc. For instance, according to
A.S. Potapenko, one of the functions of epistemic modality is its use as a tool to soften selfrighteousness of utterances, which is clearly seen in terms of Spanish and English verbs
(Potapenko, 2003: 20).
Diversity of foreign concepts of the essence of epistemic modality are united by the
fact that they are based on the principles of formal logic and describe it as the indication to
speaker’s responsibility (or its absence) as for the proposition truth (Willet, 1988; Palmer,
1986; Coates, 1983), where the proposition may act as obligatory true, obligatory false or
possible true. D. Biber sees epistemic modality as speaker’s comment as for the information
status in the proposition (Biber, Conrad, Reppen, 1998). Other interpretations of epistemic
modality may be divided conventionally into the «narrow» and «wide» ones. According to
the «narrow» interpretations, epistemic characteristics of an utterance are understood as the
evaluation of the utterance truth from the speaker’s viewpoint (Kozinceva, 2006). Papers by
T. Givon (Givon, 1982) and others demonstrate wide definition of epistemic modality where
the category under consideration is explained as a complex of information about the
evaluation of a degree of utterance truth from the speaker’s viewpoint and speaker’s
information concerning the sources of utterance being communicated by him / her, i.e.
evidential meaning.
It should be noted that speaking about the types of epistemic modality, some foreign
linguists differentiate between objective and subjective epistemic modality. J. Lyons thinks
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that objective epistemic modality means objectively evaluated possibility of truth or falsity
of the situation being described while subjective epistemic modality means the amount of
purely subjective assumptions of a speaker concerning the proposition reliability (Lyons,
1977). According to F.R. Palmer, objective epistemic modality is based on logical
conclusions, i.e. its usage indicates that a speaker is making some logical conclusion from
the available information. In its turn, subjective epistemic modality demonstrates a degree of
speaker’s certainty in the proposition (Palmer, 1986). For instance, according to this
classification, some semantically similar modal words and phrases may belong to different
types of epistemic modality – objective and subjective, though it is quite often when
differences are not so obvious, which cannot but provoke the informed criticism.
Thus, epistemic modality is determined as a category describing speaker’s opinion
concerning the proposition, expresses attitude to it from the viewpoint of its truth. In terms
of this attitude, it is possible to represent a notion of epistemic modality in a narrower way –
as the evaluation of the fact that some possible situation occurred, is occurring, or will occur.
The area of epistemic modality includes the linguistic means, with the help of which a speaker
identifies the source, or information about that source of information being conveyed in the
message. Recently, this area is customary to be singled out into a special modality that is
called evidentiality. Following utterances may be the elementary examples of epistemic
modality: Probably, he has already come. He might arrive tomorrow.
R.R. Akhunziarova highlights rightly that the English language is characterized by
a greater degree of previous studies of the modality-expression means; though, the problems
of general composition and semantic load of these linguistic units still require better solutions.
Moreover, currently there are no detailed descriptions of contextual-semantic features of their
functioning in typical communicative situations.
The core of the epistemic modality category in English is represented by modal
words, being the most frequent means of epistemic semantics expression; the periphery is
represented by modal particles.
There are following basic means to express a meaning of epistemic necessity in
English: modal verb must and modal verb will (would), modal verbs should, ought to, can (in
the context of negation) and modal words evidently, obviously as well as modal words
certainly, surely (sure), definitely, of course, undoubtedly.
Markers to express a meaning of epistemic possibility in English are represented by
such linguistic units as could and may (might), verb seem, modal particle hardly, and modal
words apparently, maybe, perhaps, possibly, presumably, probably.
In terms of English, explication of the meanings of epistemic possibility and
epistemic necessity has approximately the same distribution and widespread use in speech.
Generally speaking, epistemic modality is explicated by means of following properly
modal markers.
1. Modal verbs expressing a meaning of possibility, capability, probability, necessity
to do some actions conveyed by a notional verb. They include can, could, may, might, must
и should, а также must, be able to, have to, and be to.
2. Modal verbs expressing speaker’s attitude to the things being communicated and
determining certainty, doubt, assumption or subjective evaluation (positive or negative).
Traditionally, they can be inseparable (sure, certainly) separable (to be sure, in fact) without
any violation of pragmatic and structural integrity of the utterance. Following epistemic
adverbs and word combinations may be mentioned here: perhaps, probably, certainly, maybe,
obviously, possibly, of course, in fact and some others.
3. Modus verbs where so-called modus meanings “solving the problems of
representation of author’s intentions: evaluations of objects and phenomena, their reliability
or unreliability from the viewpoint of one or another source of information” are included into
the semantic structure of a meaning. These are so-called verbs of opinion, intention, and
desire expressing mostly a meaning of problematic reliability: guess, think, seem, appear,
believe, suppose etc.
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However, our observations make it possible to state that the expression of epistemic
modality often goes beyond the framework of traditional methods. Apart from the
aforementioned markers, speaker’s attitude to reality can be explicated contextually, i.e. it is
the context without using certain verbs, adverbs etc. that is capable of indirect demonstration
of one or another epistemic feature. Certainly, perception and understanding of a context is
longer in time than perception of the matter-of-fact modal indicators. However, it is indirect
representation of modality, which is the context in particular, that is valuable due to
abundance of its possibilities. For instance: She has lowered her eyes; it was painful for her
to think about his lie.
In this case, we rely on the opinion by A.V. Averina, according to which epistemic
modality conveys speaker’s attitude to the facts being communicated (Averina, 2010: 24).
There is a great variety of linguistic means to express subjective modality in the structure of
sentence and text. Detailed classification is represented by M.Ya. Blokh, A.V. Averina,
M.V. Petrushina, authors of «Russian grammar-80», including such linguistic means in it as
modal verbs and particles, special syntactic structures, repetitions, word order, intonation,
parenthetical words, parenthetical word combinations, parenthetical sentences etc.
For instance, the English language has following means to express modality of
certainty / uncertainty.
1. Adverbs absolutely, admittedly, assuredly, certainly, clearly, definitely, doubtless,
evidently genuinely, indeed, inevitably, inexorably, naturally, no doubt, obviously, ostensibly,
positively, really, reasonably, rightly, of course, surely, undeniably, undoubtedly,
unquestionably, unmistakably, vividly, virtually, visibly etc. In terms of this group of words,
semantic invariant is the meaning of certainty. «They absolutely wouldn`t believe it last night
when I told them that that murder with the hatchet in the paper was actually my aunt».
«Undoubtedly one of Mr. Parker Pyne`s greatest assets was his sympathetic manner».
«Indeed, her reaction, to it was very much that of his partner». «They had obviously a very
high opinion of Dr. Bryant`s abilities».
2. Thematic series of verbs united by the semantic invariant – meaning of the verb
to know (to assert, to ascertain, to affirm, to assure, to establish, to insist, to maintain, to
contend, to verify). «She wouldn`t have heard anything and the Inspector assures me that she
didn`t suffer».
Modality of opinion – supposition can be expressed by the semantic invariant –
meaning of the verb to think (to assume, to consider, to deem, to hope, to reckon, to suppose,
to suspect). «Nineteen cars and the church quite full and the Canon read the service beautiful,
I thought». «And I suppose you have adopted that attitude from the start».
Modality of doubtful evaluation is expressed with the help of following means.
1. Verbs to seem, to doubt, to hesitate, to vacillate, to scruple, to waver, to halt, to
falter. «I mean, it seems to me that Iris will be keener to get rid of me than ever». «I very
much doubt it».
2. Adverbs apparently, conceivably, hardly, hopefully, evidently, as if, likely, maybe,
perhaps, plausibly, possibly, probably, presumably, seemingly, supposedly, strangely,
surprisingly, theoretically, unlikely, vaguely, obscurely, unbelievingly. «She ought to be,
perhaps, but she will not be». «Maybe she asked for Miss Holland, or perhaps she had
brought a parcel».
Attention should be also paid to the expression of epistemic modality by means of
the context. It is no doubt that the abovementioned traditional and non-traditional modal
markers can function within it; however, there are certain contexts where there are no markers
of that kind at all. It means that, on the one hand, their presence is not obligatory for the
modality implementation; on the other hand, the context becomes a field to cultivate some
new – potential – means for expressing one or another attitude of a speaker / writer to the
utterance and the surrounding reality. We have selected several contexts from the novel by
M.A. Bulgakov «The Master and Margarita».
1. «Margarita Nikolaevna was not in need of money. Margarita Nikolaevna could
buy whatever she liked. There were some interesting people among her husband’s
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acquaintances. Margarita Nikolaevna never touched any primus stove. Margarita
Nikolaevna knew nothing of the horrors of life in a communal apartment. In a word…Was
she happy?» (М. А. Bulgakov. The Master and Margarita, part 2 (1929 – 1940);
https://processing.ruscorpora.ru/).
On the one hand, this context demonstrates indirectly the author’s attitude to the
heroine being described by him, his evaluation of the degree of probability for one or another
fact of her life; on the other hand, the context indicates the heroine’s attitude to her own way
of life shown in this case by a series of alternating statements and negations.
2. «Even my heart, as the heart of a truthful narrator but a mere bystander, is sinking
at the thought what Margarita went through, when she came back to the master’s little house
the next day (fortunately, she had not been able to talk to her husband, who failed to come
home at the time arranged) and found that the master was no longer there» (М. А. Bulgakov.
The Master and Margarita, part 2 (1929 – 1940); https://processing.ruscorpora.ru/).
Apart from the context on the whole, this fragment helps trace clearly certain
potential means for expressing epistemic modality: heart is sinking in the meaning «that’s a
pity», fortunately etc.
3. «All those words were no doubt misplaced because, seriously: what would have
been changed, if she stayed that night at the master’s? Would she have saved him? It’s
ridiculous! – we would exclaim, but we are not going to do that in front of the desperate
woman» (М. А. Bulgakov. The Master and Margarita, part 2 (1929 – 1940);
https://processing.ruscorpora.ru/).
Here, epistemic modality is implemented by means of author’s successive use of
interrogative, exclamatory, and negative components in the text.
4. «Those were the torments, with which Margarita Nikolaevna was living the whole
winter long up to the spring. On the same day that witnessed the ridiculous scandal caused
by the black magician’s appearance in Moscow, that Friday when Berlioz’s uncle was sent
packing back to Kiev, when the accountant was arrested and a host of other weird and
improbable events took place, Margarita woke up around midday in her bedroom, that
looked out of an attic window of their top-floor flat. Waking, Margarita did not burst into
tears, as she frequently did, because she had woken up with a presentiment that today, at
last, something was going to happen. She kept the feeling warm and encouraged it, afraid
that it might leave her» (М. А. Bulgakov. The Master and Margarita, part 2 (1929 – 1940);
https://processing.ruscorpora.ru/).
In terms of the last of the represented contexts, like in the previous three ones,
subjective heroine’s evaluation of the situation is being interpreted to some extent in the light
of subjective evaluation of the author. In their logical connection, a set of standard (for
epistemic modality) words and sentences demonstrates regret, sadness, hope etc.
Thus, it is obvious that epistemic modality can be conveyed contextually. Definitely,
such way of its expression has somehow blurred boundaries as opposed to the strictly
identified markers; however, it is the thing that makes it interesting as it demonstrates, first,
individual possibilities of the implementation of epistemic modality and, secondly, it is the
material that can be the basis for the development of new means of its implementation.
Conclusions. Consequently, epistemic modality of certainty / uncertainty in the
English language is expressed with the help of thematic series of verbs united by the semantic
invariant-meaning of the verb to know, modal words and short adjectives.
Epistemic modality expressing a meaning of opinion – assumption in the English
language is represented by the semantic invariant-meaning of the verb to think. Doubtful
evaluation is explicated with the help of verbs and modal words united by the seme of
assumption.
In general, formal implementation of epistemic modality goes beyond the methods
called the traditional ones. Attitude of a speaker to the reality, apart from the representatives
proved by the linguistic science, can be explicated contextually, i.e. it is the context without
use of certain verbs, adverbs etc. that is capable of indirect representation of a certain-type
epistemics.
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Epistemic modality can be conveyed contextually as well. This type of its expression
has somehow blurred boundaries as opposed to the strictly identified markers.
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Abstract
Background. The article deals with the consideration that a speaker is the central
figure for determination of modality as it is the speech subject that establishes the relations
between an object and its predicated sign in an utterance. The subject of our research is
epistemic modality, which is referred to a subjective type of modality; it is considered as the
connection between a subject and an attribute. This connection is evaluated rationally by a
speaker as his/her subjective mental construction rather than objective characteristic of the
reality.
The research objective is to demonstrate the alternative ways for expressing
epistemic modality. The objective can be achieved by completing the following tasks:
1) analysis of theoretical material according to the research topic; 2) differentiation of the
modality types in terms of certain features; 3) identification of traditional means to express
epistemic modality; 4) determination of a contextual way of its implementation.
The article objective requires application of several methods such as comparative
contextual analysis and general text analysis. These techniques allow us to draw conclusions
regarding the means of expressing epistemic modality as reliable as possible. A method of
continuous sampling was used to accumulate actual material.
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Results. Attention should be also paid to the expression of epistemic modality by
means of the context. It is no doubt that the abovementioned traditional and non-traditional
modal markers can function within it; however, there are certain contexts where there are
no markers of that kind at all. It means that, on the one hand, their presence is not obligatory
for the modality implementation; on the other hand, the context becomes a field to cultivate
some new – potential – means for expressing one or another attitude of a speaker / writer to
the utterance and the surrounding reality.
Conclusions. Epistemic modality of certainty / uncertainty in the English language
is expressed with the help of thematic series of verbs united by the semantic invariantmeaning of the verb to know, modal words and short adjectives. Epistemic modality
expressing a meaning of opinion – assumption in the English language is represented by the
semantic invariant-meaning of the verb to think. Doubtful evaluation is explicated with the
help of verbs and modal words united by the seme of assumption. Formal implementation of
epistemic modality goes beyond the methods called the traditional ones. Attitude of a speaker
to the reality, apart from the representatives proved by the linguistic science, can be
explicated contextually, i.e. it is the context without use of certain verbs, adverbs etc. that is
capable of indirect representation of a certain-type epistemics. Epistemic modality can be
conveyed contextually as well. This type of its expression has blurred boundaries as opposed
to the strictly identified markers.
Key words: epistemic modality, means of expression, subjective type of modality,
contextual implementation, formal implementation.
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Вступ. У сучасному літературному процесі важливе місце належить жанру
повісті, який, увібравши свої визначальні параметри (увагу до закономірностей буття
переважно одного центрального героя, неквапливість текстового плину, відтворення
подій, що минули) й актуалізуючи свої нові особливості, продуктивний до нашого часу.
З-поміж нових властивостей спостережено тонку ліричність (яка розвинена в прозі з
1960-х рр.), варіювання текстового обсягу, посилення ролі комунікативної події,
причому прикметний відхід від постмодерних координат на користь постпостмодерних (або ж автентичних (Агеєва, 2012; Поліщук, 2019 та ін.)) стильових ознак.
Наративна специфіка творів В. Даниленка, Л. Денисенко, А. Дністрового, О. Забужко,
Т. Зарівної, Є. Кононенко, М. Матіос, Г. Пагутяк, Л. Пономаренко та ін. виразно
відбиває ключові жанрові координати повісті, утілюючи різні моделі її текстової
організації.
До вивчення певних художньо-естетичних граней новочасного повістярства
звертають свої дослідження Г. Авксентьєва, М. Лаврусенко, С. Негодяєва, Т. Николюк, С. Підопригора, О. Соловей, Г. Улюра та ін. (в аспектах авторського стильового
почерку, тематики, інтертекстуальності, психоаналізу тощо), однак у розвідках
згаданих учених не запропоновано цілісної картини сьогодення повістевого жанру.
Специфіка репрезентації людського «Я» в конкретних текстах сучасної повісті
актуальна для студій М. Лаврусенко (Лаврусенко, 2019), С. Негодяєвої (Негодяєва,
2013), Т. Николюк (Николюк, 2013) та інших. Наша розвідка покликана продовжити
вивчення оприявненої наукової проблеми насамперед із посиленою увагою до моделей
наративного втілення характеристики героїв. Мета статті – з’ясувати особливості
експонування внутрішнього світу людини крізь призму внутрішньої фокалізації в
українській повісті 2010-х років. Досягнення поставленої мети перед-бачає
розв’язання таких завдань: систематизувати повістеві тексти названого періо-ду за
реалізованими в них наративними моделями; охарактеризувати спільне й від-мінне в
безпосередньому відтворенні розмислів героїв для кожної з виокремлених моделей.
Методи та методики дослідження. У статті застосовано метод наратологічного аналізу, який передбачає вивчення художнього твору з погляду його викладової
своєрідності й функціонування інстанцій наратора й нарататора; системний метод,
відповідно до якого літературний твір розглянуто як художню цілісність і формаль-нозмістову єдність; зіставний метод, використання якого дозволяє типологізувати
аналізовані твори. Методологія рецептивної естетики сприяє унаочненню взаємодії
в тріаді «автор – текст – читач», увиразнює інтерпретаційні можливості літератури.
Результати та дискусії. Перед тим, як висвітлювати координати наративного
моделювання в сучасній українській повісті, з’ясуймо теоретичні основи дослідження.
У розумінні наративної моделі враховуватимемо твердження В. Тюпи, яке органічно
продовжує концепцію М. Бахтіна про співіснування двох «подій» у творі (референтної
й комунікативної), що свідчить про «подвійну подієвість нара-тиву» (Тюпа, 2002: 6).
У студії П. Рікера влучно акцентовано, що зв’язок цих двох подій, тобто зв’язок між
«повістувальною пропозицією і повістувальним текстом» (Рікер, 1998: 173),
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демонструє запропоноване У. Б. Геллі поняття followability – здатність історії бути
простежуваною. Узявши до уваги судження українських учених В. Балдинюк,
Л. Деркач, О. Капленко, В. Качмар, М. Лучицької, М. Рябченко, В. Сірук, О. Стогній
про поняття «наративна модель», витлумачуємо його як відтворюваний зразок
розгортання нарації в тексті, реалізований у взаємодії референтної й комунікативної
подій, які слід розглядати і з погляду явних та прихованих компонентів наративної
структури (тип нарації, фокалізація, авторська інтенція тощо), і з урахуванням тріади
«автор – текст – реципієнт» (із усіма її варіаціями). Поняття фокалізації визначаємо
вслід за Ж. Женеттом, який виокремлював такі її типи: нефокалізована нарація
(нарація з нульовою фокалізацією) – «наратор говорить більше, ніж знає персонаж»;
внутрішня фокалізація (фіксована, змінна, множинна) – «наратор говорить тільки те,
що знає персонаж»; зовнішня фокалізація – «наратор говорить менше, ніж знає
персонаж» (Женетт, 1998: 391–392). Згідно з М. Бал, фокалізатор (суб’єкт
фокалізації) – це позиція, із якої зображено дійсність, а «[я]кщо фокалізатор збігається
з образом героя, цей герой матиме перевагу над іншими. Читач дивиться очами героя
<…>» (Бал, 1997: 146). Важливу роль дослідниця віддає пам’яті, зазначаючи, що
«“історія”, яку герой згадує, не ідентична історії, яку він проживав» (Бал, 1997: 147).
У контексті актуалізованого питання про репрезентацію спогаду ми солідарні з
твердженням П. Рікера про те, що варто розмежовувати «чистий спогад» і спогадобраз (Рікер, 2004: 81). Водночас П. Рікер наголошує, що досвіду теж притаманна
наративна природа (Рікер, 1998: 91).
Приділяючи увагу зв’язку спогаду й наративу, маємо на меті насамперед
увиразнити концептуальність наративних моделей, властивих сучасній українській
повістевій прозі. Серед засадничих моделей української повісті 2010-х років, у яких
експоновано відчуття героїв за участі прийому внутрішньої фокалізації, визначаємо
такі: лінійно-ретроспективна наративна модель (домінує відтворення споминів
героїв, здебільшого від імені протагоніста; внутрішня фокалізація помітна й у текстах,
де їхній плин забезпечено від імені дистанційованого від подій наратора); лінійнопроспективна наративна модель (організовує текст як лінійно узгоджену
послідовність подій, наближену до позахудожньої дійсності, а «усевідний» розповідач,
подібний до «реалістичного», може змінювати виклад з нефокалізованого на
фокалізований); нелінійна наративна модель із поглибленим психоаналітич-ним
первнем (позбавлена лінійної послідовності й визначеного часового вектора,
розпросторення тексту уподібнено психіці людини, у якій довільно співіснують
свідоме й несвідоме; внутрішню фокалізацію залучено для репрезентації самоаналізу
героїв). Розгляньмо особливості втілення внутрішньої фокалізації в повістях
«Альбіна» Є. Кононенко; «Армагедон уже відбувся» М. Матіос, «Київ, вставай!»
С. Йовенко (лінійно-ретроспективна модель); «Записи на подолку» Т. Зарівної,
«Сніданок на снігу» А. Дністрового (лінійно-проспективна модель); «Бийся головою
до стіни» С. Процюка, «Тіні в маєтку Тарновських» В. Даниленка (нелінійна
наративна модель із поглибленим психоаналітичним первнем).
Гомодієгетична нарація (від імені «Я», за Ж. Женеттом) іманентна для лінійноретроспективної наративної моделі («Сповідь джури Самойловича» В. Даниленка,
«Нова стара баба» Л. Денисенко, «Альбіна» Є. Кононенко тощо), однак такий спосіб
оповіді не передбачає активних переходів між різними типами фокалізації, позаяк
наратор – це образ головного героя. Зокрема, у повісті «Альбіна» (2015) Є. Кононенко
оповідь героїні реконструює її спогади дитинства. Нарація тут становить процес
проговорення й (пере)осмислення історії кількох зустрічей героїні Анастасії
(фокалізатор) із дівчинкою Альбіною. У пам’яті Анастасії Альбіна уособлює душевну
чистоту (яка контрастує зі скрутними умовами, у яких вона зростала): І мене вразило
тоді, лише я ще не оформила цю думку в слова, як запросто ця дівчинка брала в руки
смертельно поранене створіння, бо ж я б злякалася, напевне б, злякалася! (Кононенко,
2015: 63). Спомини про Альбіну для героїні актуалізують зворушливе ставлення не
лише до її особливої «янгольської» натури, а й до простору дитинства Анастасії (І ти
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будиш для мене ті приспані часи, коли я жила тут <…> (Кононенко, 2015: 70), – ця
репліка адресована Олегові, який допомагає нараторці деталізувати картину
минулого). Спільне пригадування свідчить про зміну фокалізації залежно від того, хто
«озвучує» відповідні фрагменти історії. У щемких спогадах про дитинство («Альбіна»
Є. Кононенко, «Нехворощ» Л. Пономаренко тощо) відлунює тонкий повістевий ліризм,
характерний для доробку В. Близнеця, Є. Гуцала, О. Довженка та інших.
У повістях із гетеродієгетичною нарацією (за Ж. Женеттом, наратор відсут-ній
у презентованій історії) простежуємо вкраплення внутрішньої фокалізації. Порів-няно
із твором «Київ, вставай!» (2017) С. Йовенко, де голос наратора відчутно переважає
над голосом героїні, у повісті «Армагедон уже відбувся» (2011) М. Матіос очевидне
панування внутрішньої фокалізації. Це мотивовано, на наш погляд, задумом
увиразнити перипетії людської долі в образі протагоніста – чоловіка, який живе з
відчуттям провини за ненавмисне скоєний гріх убивства. Текстовий простір повісті
«Армагедон уже відбувся» становить життєву сповідь головного героя Івана Олексюка.
Відповідно до тексту, герой помер «раніше» за час нарації. Цей факт скеровує
розуміння подальшої нарації від імені Івана, яка звучить ніби поза часопростром і цим
посилює дидактизм проблематики твору. Наратор акцентує на жорстокості світу до
героя (образи односельчан, синів тощо), спонукаючи читача до розуміння Іванових
терзань: …Бо подеколи я думаю, що в житті на одну людину замкнених дверей таки
забагато. / Чи й на небесах?! (Матіос, 2011: 109). Активне використання оповіді від
імені Івана Олексюка художньо переконливо внаочнює його внутрішній світ.
Розмисли героя оприявнені як послідовний спогад про події минулого і як розпач від
того, що відбувається на подвір’ї його будинку вже після його відходу в засвіти (сини
шукають батьків спадок). У риторичних звертаннях до самого себе (Мей-мей… дивися,
який ти мудрий, Іване, в труні… А чого’сь не був такий мудрий раніше? (Матіос, 2011:
86)) актуалізовано опозицію «минуле – сучасне», яка конкретизує прагнення героя
вкотре осмислити дійсність. Внутрішньо фокалізована оповідь випрозорює природну
для «Я»-нарації суб’єктивність: Коли міг би – навіть у домовині зайшовся би реготом
над самим собою чи своїми виплодками <…> (Матіос, 2011: 32).
Дійсність у повісті «Київ, вставай!» С. Йовенко здебільшого відтінено крізь
призму досвіду героїні Уляни, але певні обставини, зокрема найбільш трагічні в історії
Майдану дні (лютий 2014 року), оприявнено в ширшому контексті, для якого вкрай
важливий голос «усевідного» наратора-фактографіста. Подієва канва тяжіє до
послідовності, у нарацію завдяки відповідним атрибутам «умонтовано» спогади –
картини як із означеного вище періоду, так і з юності героїні. Зображена на початку
твору ідилія зустрічі двох закоханих (Вона приходила перед сніданком до польової
кухні <…> (Йовенко, 2017: 3)) налаштовує читача на подальшу ретроспективність,
а доповнення розповіді пролепсисом (Якби вона знала тоді, що випаде їй за брамою
церкви лише за пару місяців! (Йовенко, 2017: 9)) вияскравлює обізнаність наратора
й суголосність його позиції з позицією героїні. Зрідка в тексті помічаємо «ми»-нарацію,
яка стирає межу між розповідачем і його героїнею: І хто ж тоді, як не ми, живили цей
Майдан, віддавали йому часом останнє? (Йовенко, 2017: 11). Окрім прямої позитивної
характеристики образу жінки, її портретування доповнено цитатами з її міркувань. У
внутрішньо фокалізованій розповіді широко відтінено гіркі переживання Уляни,
зокрема: Який сором! Стільки уваги привертати до своєї персони!.. Я сама, сама… І
мимохіть майнула невтішна думка: яка ж уже немолода! (Йовенко, 2017: 10), Де тебе
носило, вар’ятко? Нащо тобі стільки негативної інформації, яка позбавляє сну <…>
(Йовенко, 2017: 27). Залучення в розповідний плин повісті С. Йовенко оповідних
елементів, у яких фокалізатором стає героїня Уляна, розкриває почуття останньої, її
непідробну тривогу за майбутнє нації; дозволяє читачеві сприймати тогочасні реалії
очима їхньої безпосередньої учасниці. Отже, у повістях лінійно-ретроспективної
наративної моделі спогади героїв частково або повністю репрезентовано від їхнього
імені (залежно від типу нарації), зміна фоказілації вдокладнює глибину їхніх
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переживань, а наратор, «перебуваючи» поза сюжетом, декларує своє ставлення до
персонажів.
Художнє відтворення подієвого ряду в повістях лінійно-проспективної
наративної моделі зберігає фабульну послідовність, образ наратора здебільшого
гетеродієгетичний, у чому вбачаємо дотримання сталих ознак повісті як жанру.
У складному жанровому утворенні співіснують властивості й інших (переважно
масових) жанрів, наприклад, у повісті «Сніданок на снігу» (2014) А. Дністрового
помітні прикмети мелодрами. Некваплива розповідь про героя цього твору – Богдана
Зарецького – зорієнтована на передбачуваний сюжетний розвиток (нові романтичні
стосунки героя в містечку, яке опинилося в сніговому полоні) й цілком закономірний
фінал. Внутрішній світ героя здебільшого розкрито словами наратора: Богдан
Зарецький любив передчуття поїздки – п’янів від нього (Дністровий, 2014: 7),
а самохарактеристика доповнює палітру розлогих текстових елементів, у яких часом
надмірно деталізовано індивідуальність протагоніста: У своєму характері Зарецький
вбачав надто багато мелодраматичних нот і схильність до внутрішнього неспокою
<…> (Дністровий, 2014: 15); <…> За сніданком Богдан сказав Людмилі, що його
трохи непокоїть цей густий і неспішний сніг <…> (Дністровий, 2014: 48). Із розвитком
сюжету відчутне посилення ролі внутрішньої фокалізації, а помірність її вкраплень
пояснюємо першорядністю портретування від імені наратора: <…> Зарецький ніяковів,
і лише тоді, коли привітно усміхалася [Людмила], йому ставало на душі легше.
Напевно, це закоханість. Богдан від своїх думок усміхався (Дністровий, 2014: 33).
Роздуми Людмили, коханої Богдана, у моменти особливого емоційного піднесення
розкрито ніби від її імені: Зарецький і та щаслива, безтурботна, налита любов’ю
жінка – вони прожили свої найдорожчі дні так, ніби думали, що найменші зміни
будуть малоймовірними <…> (Дністровий, 2014: 124). Підсумовуючи, зауважмо, що
«усевідний» розповідач А. Дністрового репродукує настрої й відчуття героїв зі
значною деталізацією, у неквапливому темпі, який суголосний новій життєвій
парадигмі героїв. Погляд на дійсність презентовано з позиції героя, хоча внутрішня
фокалізація зрідка проступає у творі.
У повісті «Записи на подолку» (2017) Т. Зарівної, на відміну від твору
«Сніданок на снігу» А. Дністрового, зміна фокалізації продуктивніша. Експонування
душевного світу головної героїні Киліяни в повісті Т. Зарівної увиразнено за
допомогою «цитованого монологу» – щоденникових нотаток із млинарського зошита.
Уже в назві відбито сакральне значення записів (на подолі сорочки ув’язнена за
«зраду» Киліяна писатиме свою сповідь), які, зроблені в різний спосіб, полегшувал[и]
тягар на серці (Зарівна, 2017: 110). У творі порушено проблему руйнації жіночої долі
через примусове заміжжя з нелюбом, тож наратор зосереджений на якнайточнішому
відтворенні страждань героїні засобами мови тіла, прямої й опосередкованої
характеристики, безспосередньому розкритті розмислів. Численні рефлексії Киліяни,
ретрансльовані в оповіді, відтінюють безрадісне сприйняття дійсності. Наприклад, у
міркуваннях Тож стояла німа й кам’яна. Не відомо, чи приносить комусь щастя
кам’яна жінка, та самі в тому винні (Зарівна, 2017: 111) простежуємо «злитість»
думок наратора й героїні. Єдиною світлою миттю в житті героїні є період, коли вона
допомагала пораненому ковалеві Литвину одужати (розуміючи при цьому, що
жорстокі односельчани неодмінно покарають її). У розповіді про названі події
залучено внутрішню фокалізацію (Єдине – тільки би рана затягувалася потроху,
тільки би якнайдовше тривав цей солодкий полон. У ньому тримала чоловіка, котрого
любила ціле свідоме життя – тепер уже без надії, проте і без каяття (Зарівна, 2017:
121)). Проєктуючи на сюжет повісті біблійні акценти (страта Литвина нагадує героїні
страту Ісуса Христа), Т. Зарівна привертає увагу нарататора (уявного читача) до
проблеми людської гордині, жертвами якої стають Литвин і Киліяна, як і герой повісті
«Армагедон уже відбувся» М. Матіос (опозиція «герой – односельчани»). Отже, у
повістях лінійно-проспективної наративної моделі виклад тексту забезпечено
переважно від імені «усевідного» розповідача, який залучає внутрішню фокалізацію
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залежно від глибини розкриття «Я» героя (глибше – у повісті «Записи на подолку»
Т. Зарівної).
Нелінійна наративна модель із поглибленим психоаналітичним первнем
унаочнює насамперед не події з життя героїв, а ретранслює спробу зафіксувати свідомі
й несвідомі процеси людської психіки, які співіснують одночасно й не завжди можуть
бути організовані в певній послідовності. Повість «Бийся головою до стіни» (2018)
С. Процюка артикулює поглиблено психоаналітичне трактування стосунків сина зі
своїм батьком. Ризомний (за термінологією Ж. Дельоза і Ф. Гваттарі) наратив поєднує
послідовну й ретроспективну розповідь, активне вкраплення філософських і
психоаналітичних пасажів, вставних історій тощо. Сприйняття образу батька для
Свирида неоднозначне: батько-тиран, яким його пам’ятає син із дитинства, на схилі
своїх літ стає фізично й психічно слабкою людиною (Син ставав батьком для свого
тата. Подавав йому штани, розуміючи, що дива не буде (Процюк, 2018: 62)). Тобто,
у тексті розгорнено процес зміни ставлення до батька: від спричиненої Едиповим
комплексом агресії у відповідь (явної або прихованої) до прагнення бути сином
якнайдовше. Постійне «перемикання» фокалізації унаочнює автобіографічні акценти
в тексті С. Процюка, засвідчує «роздвоєність» наратора (дистанційований розповідач
і герой водночас). Переходи до внутрішньо фокалізованої оповіді відтворюють
сновидіння героя Свирида: Його [батьків] голос навдивовижу лагідний – і мої плечі
мимовільно трусяться від несподіванки, очікуючи на моторошну зміну його
настрою… (Процюк, 2018: 23). Розмисли й спогади сина, «умонтовані» в плин тексту,
візуалізують психологічну травмовану свідомість героя в різні періоди його життя,
починаючи з дитинства: Та він тягне мене за собою! Своєю немічністю, довгою, як
пустеля <…> (Процюк, 2018: 30), …помру вам на догоду, тато мене не любить,
тільки жаль мами (Процюк, 2018: 36). Проблема непростих стосунків «син – батько»
широко осмислена в сучасній українській повісті («Акордеон» М. Жулинського,
«Телефонуй мені, говори зі мною» Я. Мельника та ін.) і потребує подальшого
наукового вивчення.
Для повісті «Тіні в маєтку Тарновських» (2012) В. Даниленка теж характерні
ознаки психоаналітичного письма. У фокусі уваги наратора, починаючи з третього
розділу, – психотерапевтичні сеанси подружньої пари Тадея й Алли Швагуляків, які
прагнуть з’ясувати причини інтимної кризи їхнього шлюбу. Спомини героїв, яким
належить концептуальна роль у розповіді (насамперед завдяки внутрішній фокалізації), зближують аналізовану повість із текстами лінійно-ретроспективної наратив-ної
моделі, однак відмінність полягає в специфіці інтерпретації відповідних спогадів.
Образ «усевідного» наратора, який ретельно простежує динаміку реального (свідомого) і несвідомого героїв твору В. Даниленка нагадує потенційному читачеві психоаналітика, здатного інтерпретувати почуття тих, чиїми «історіями» володіє. Такі
ознаки увиразнюють наратив повісті. Упорядковуючи слова героїв, розповідач
вияскравлює емоційний контекст викладу, наприклад: Тадей Швагуляк завовтузився
на канапі. Йому здалося, що цей безцеремонний єврей занадто багато хоче від нього
почути <…> (Даниленко, 2012: 119), а подальші репліки героїв – Алли й Тадея (більш
розлогі, ніж висловлення психотерапевта Менделя) – свідчать про зміну фокалізації.
Герої повісті нерідко самостійно, без втручання психоаналітика, резю-мують
судження про свої вподобання, усвідомлюють проблеми тощо (Алла спостерігала, як
його руки лагідно доторкаються до [доньки] Настусі. «Що йому зробить, щоб він
мене знову захотів <…>?» – подумала вона (Даниленко, 2012: 123)). Голос персонажа
в таких фрагментах інколи вказує на його «ненадійність» як наратора (у внутрішній
фокалізації), адже висловлені роздуми, скоріше за все, герой сформулював
несамостійно. Зокрема, тоді я захотіла поміняти своє безтурботне дитинство на
життя молодої жінки (Даниленко, 2012: 101) (Алла рефлексує щодо своїх дитячих
вражень від того, як побачила поцілунки закоханої пари під вербою). Оприявнені
розмисли героїв свідчать про активне залучення методології психоаналізу (дитячі
спогади, комплекси, роль батьків тощо), крізь призму якої В. Даниленко репрезентує
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сприйняття родини в сучасному суспільстві (названа проблема актуалізована також у
повісті «Сонечко моє, чорне й волохате» й інших творах автора). Отже, у повістях
нелінійної наративної моделі з поглибленим психоаналітичним первнем вияскравлено
душевний світ людини з погляду трактування її свідомих і несвідомих процесів, що
зумовило відхід від лінійної організації наративу й увагу до процесу (пере)осмислення
досвіду.
Висновки. Підсумовуючи, зазначимо: в українській повісті 2010-х років
простежуємо збереження засадничих жанрових параметрів і залучення ознак інших
жанрів. Твори В. Даниленка, Л. Денисенко, А. Дністрового, О. Забужко, Т. Зарівної,
Є. Кононенко, М. Матіос, Г. Пагутяк, Л. Пономаренко та ін. репрезентують різні
жанрові (й наративні) моделі повісті, яка із властивою їй увагою до певного періоду
з життя героя зосереджено відтворює дійсність з погляду наріжних спогадів (лінійноретроспективна наративна модель), послідовної подієвості (лінійно-проспективна
наративна модель) або актуалізує оприявнення розрізнених у часі свідомих і підсвідомих процесів (нелінійна наративна модель із поглибленим психоаналітичним
первнем). У названих наративних моделях для уточнення переживань, спогадів і розмислів героїв залучено прийом внутрішньої фокалізації. Тексти, у яких плин наративу
забезпечено голосом гомодієгетичного наратора («Альбіна» Є. Кононенко),
безпосередньо відтворюють внутрішній світ героїв, а повісті з гетеродієгетичним
наративом залучають різні способи відображення людського «Я». У творах лінійноретроспективної наративної моделі («Армагедон уже відбувся» М. Матіос, «Київ,
вставай!» С. Йовенко) актуалізовано суголосність поглядів наратора і героя, тож
у репрезентації спогадів останнього вкраплено оповідь від імені «Я». Повісті лінійнопроспективної моделі візуалізують значущість розповіді «усевідного» наратора
(«Записи на подолку» Т. Зарівної, «Сніданок на снігу» А. Дністрового), що спричиняє
нечасту зміну фокалізації (у повісті Т. Зарівної, однак, свідомість героїні
відрефлексована в її щоденнику). Найбільш активно зміна фокалізації з нульової на
внутрішню помітна в повістях нелінійної наративної моделі з поглибленим психоаналітичним первнем, де увагу наратора (і читача) сфокусовано на інтерпретації
(не)свідомого людини («Бийся головою до стіни» С. Процюка, «Тіні в маєтку
Тарновських» В. Даниленка). Виокремлені наративні моделі репрезентують
«традиційні» й «нові» проблеми людського буття, засвідчуючи відкритість повісті до
жанрових і наративних модифікацій.
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Резюме
Постановка проблеми. У сучасній українській прозі свою актуальність
зберігає жанр повісті з властивою йому неквапливістю розповіді (оповіді), увагою до
подій минулого, відчутністю авторського голосу, ліричним струменем
(актуалізований з 1960-х років), виразністю наративної організації тощо. Ураховуючи
наявні лакуни в дослідженні поетикальної своєрідності української повісті 2010-х
років, перспективним уважаємо вивчення наративної специфіки названого жанру,
зокрема з погляду втілення в різних наративних моделях внутрішньої фокалізації для
увиразнення характеристики персонажа.
Мета статті – з’ясувати особливості експонування внутрішнього світу
людини крізь призму внутрішньої фокалізації в українській повісті 2010-х років.
Для дослідження використано методи наратологічного аналізу, системний,
зіставний, рецептивної естетики.
Основні результати дослідження. Осмислення багатогранності людського
буття в новочасній українській повісті у творчому доробку В. Даниленка,
А. Дністрового, С. Йовенко, О. Забужко, Т. Зарівної, Є. Кононенко, М. Матіос,
С. Процюка та ін. може бути візуалізовано в кількох наративних моделях. Це
поняття трактуємо як відтворюваний зразок розгортання нарації в тексті,
реалізований у взаємодії референтної й комунікативної подій, які слід розглядати і з
погляду явних та прихованих компонентів наративної структури (тип нарації,
фокалізація, авторська інтенція тощо), і з урахуванням тріади «автор – текст –
реципієнт» (із усіма її варіаціями). На наш погляд, лінійно-ретроспективна, лінійнопроспективна й нелінійна наративна модель із поглибленим психоаналітичним
первнем репрезентативні з погляду залучення внутрішньої фокалізації – позиції
зображення дійсності, коли наратор озвучує те, що відомо персонажеві. Лінійноретроспективна наративна модель відтворює спомини героїв-оповідачів («Альбіна»
Є. Кононенко) або становить розповідь наратора, у яку може бути вкраплено голос
героя («Армагедон уже відбувся» М. Матіос, «Київ, вставай!» С. Йовенко). У повістях лінійно-проспективної наративної моделі («Записи на подолку» Т. Зарівної,
«Сніданок на снігу» А. Дністрового) «усевідний» розповідач нечасто змінює фокалізацію, віддаючи перевагу прямій характеристиці переживань персонажа. Посилене
залучення внутрішньої фокалізації властиве нелінійній наративній моделі з поглибленим психоаналітичним первнем («Бийся головою до стіни» С. Процюка, «Тіні в маєтку Тарновських» В. Даниленка), у якій герої з’ясовують таїни свого (не)свідомого
буття.
Висновки і перспективи. Внутрішня фокалізація в сучасній українській повісті особливо продуктивна в тих наративних моделях, які деталізують дійсність
у вимірі осмислення споминів і роздумів героя (лінійно-ретроспективна й нелінійна
модель із поглибленим психоаналітичним первнем). Створений простір «інтимного»
діалогу з читачем розширює жанрові й проблемно-тематичні повістеві межі.
У текстах лінійно-проспективної наративної моделі, які зберігають іманентні
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ознаки повісті як жанру й «усевідного» наратора, внутрішня фокалізація проступає
менш активно. Перспективним уважаємо подальше дослідження жанрових і наративних координат повісті сьогодення.
Ключові слова: внутрішня фокалізація, наративна модель, наратор, нарація,
українська повість 2010-х років.
Julia Reznichenko
PECULIARITIES OF THE CHARACTER’S INNER WORLD REPRESENTATION
WITH THE HELP OF INTERNAL FOCALIZATION IN NARRATIVE MODELS OF THE
2010’S UKRAINIAN STORY
Absrtact
Background. The story genre with its inherent narrative slowness, attention to the
past events, author’s voice sensitivity, lyrical flow (updated since the 1960’s) and expressive
narrative organization retains its relevance in modern Ukrainian prose. The search for
literature revealed few studies which investigate poetic identity of the 2010’s Ukrainian story.
Therefore, this paper attempts to examine this genre’s narrative specificity, particularly in
terms of internal focalization realization, which expresses the protagonist’s characterization
in various narrative models.
Purpose. The aim of this research is to explore features of exposing the person’s
inner world through the prism of inner focalization in the 2010’s Ukrainian story.
This study applies narrative analysis, comparative, systematic, and receptive
aesthetics methods.
Results. Contemporary Ukrainian story (texts by V. Danylenko, A. Dnistrovyi,
S. Yovenko, O. Zabuzhko, T. Zarivna, Ye. Kononenko, M. Matios, S. Protsuk and others)
reflects closely on the complexity of human existence, which is visualized through several
narrative models. In this study, the concept of narrative model is interpreted as a replicable
example of narrative unfolding in the text, which is realized in interaction between reference
and communicative events and should be considered in terms of explicit and implicit
components of narrative structure (narrative type, focalization, author’s intention, etc.), and
the «author – text – recipient» triad (with all its variations). This paper demonstrates that
linear-retrospective, linear-prospective and non-linear in-depth psychoanalytic narrative
models involve internal focalization – the position of the reality depiction, when the narrator
articulates what the character knows. The linear-retrospective narrative model directly
reproduces the memories of the characters-narrators («Albina» Ye. Kononenko) or unfolds
as a narrator’s story, which can be interspersed with the character’s voice («Armageddon
Has Already Happened» M. Matios, «Kyiv, Get Up!» S. Yovenko). The «omniscient»
narrator in the linear-prospective narrative model rarely changes focalization, preferring to
illuminate the character’s experience directly («Notes on the Edge» T. Zarivna, «Breakfast
on the Snow» A. Dnistrovyi).The non-linear in-depth psychoanalytic narrative model, in
which characters find out the secrets of their (un)conscious existence, intensively involves
the internal focalization («Bang Your Head Against the Wall» S. Protsiuk, «Shadows in the
Tarnovsky Estate» V. Danylenko).
Discussion. The internal focalization in modern Ukrainian story is especially
productive in those narrative models that detail reality in the dimension of understanding
character’s memories and reflections (linear-retrospective and non-linear in-depth
psychoanalytic narrative models). Сreated space of «intimate» dialogue with the reader
expands genre and problem-thematic narrative borders. Texts of the linear-prospective
narrative model, preserving the immanent features of the story as a genre and «omniscient»
narrator, involve internal focalization less actively. Further research should be undertaken
to clarify genre and narrative coordinates of nowadays’ story.
Keywords: internal focalization, narrative model, narrator, narration, 2010’s
Ukrainian story.
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ПАТРІАРХАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ В РОМАНІ ГАСЬКИ ШИЯН «ЗА СПИНОЮ»
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Вступ. Літературні спроби репрезентації воєнного конфлікту на східних
кордонах у сучасній українській прозі демонструють інтерпретацію подій на Сході
країни переважно (за кількісним критерієм) через погляд письменника-чоловіка.
Спостерігається звернення передусім до художньої стратегії максимально реалістичного, майже фотографічного відтворення подій перших місяців війни через
фіксацію, збирання, «документування» фактів, патріотичного виміру освоєння
реальності та зрідка – трактування подій в онтологічно-національному ключі. Однак
показник якості художніх текстів та частотність їх визнання на всенаціональному та
міжнародному рівні вищий у прози, що вийшла з-під пера письменниць-жінок. До
таких належать «Маріупольський процес» Г. Вдовиченко, «Доця» Т. Горіха-Зерня,
«Східний синдром» Ю. Ілюхи, «Земля Загублених, або Маленькі страшні казки»
К. Калитко, «За спиною» Гаськи Шиян, котрі ще не стали об’єктом повноцінного
літературознавчого дослідження. Наявні лише рецензії критиків О. Коцарева,
Є. Стасіневича, Г. Улюри, С. Філоненко, Р. Харчук. Попри приналежність мисткинь
до різних поколіннєвих генерацій вітчизняної жіночої літератури, їхня мілітарна
художня проза позначена оригінальністю обраних художніх стратегій осмислення
війни, зокрема позначена виразними рисами жіночої суб’єктивності, глибоким
психологізмом та тенденцією до ревізії патріархального устрою сучасного суспільства. На особливу увагу заслуговує роман «За спиною» львівської письменниці Гаськи
Шиян, котрий 2019 року був удостоєний високої нагороди (Літературної премії
Європейського союзу) і водночас став причиною гарячих літературознавчих дискусій.
Об’єктом полеміки передусім стала обрана молодою письменницею художня стратегія
провокативного висвітлення сучасної соціально-політичної ситуації в Україні.
Методи та методики дослідження. Дослідження художньої стратегії
осмислення війни на східному кордоні України в романі Гаськи Шиян «За спиною»
здійснене із залученням таких методів, як біографічний, порівняльний,
психоаналітичний та герменевтичний, котрі дозволяють панорамно та різнобічно
проаналізувати специфіку художньої інтерпретації реальної воєнної ситуації,
презентованої через жіночий погляд.
Результати та дискусії. На запитання в інтерв’ю, про що новий роман «За
спиною», сама письменниця відповіла так: «Передусім моя книжка про пошук безпеки
в сучасному світі, пошук місця ідеальної гармонії та комфортного безпечного життя,
про нове покоління українських емансипованих жінок. Моїй героїні Марті 27 років,
вона селфмейд, працює в галузі ІТ, добре заробляє. Події в книжці розвиваються на тлі
російсько-української війни. Мартин коханий іде в армію. І ми бачимо її внутрішні
переживання, зумовлені соціальним тиском: якою має бути дівчина героя, дружина
героя, вдова героя, якої поведінки від неї очікує суспільство. Моя книжка про всі ці
кліше, які накладає війна не лише на жінок, а й на чоловіків, вимагаючи від них
надмірної маскулінності, і про внутрішній конфлікт, пов’язаний із цим. Про те, як
молода жінка переживає цю ситуацію і намагається знайти з неї вихід» (Власенко,
2019). Відтак авторка сміливо пропонує змістити акценти з безпосередньо воєнного
фронту на тил, передусім жіночий, у якому війна набуває ознак буденності, звичності,
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тому «За спиною» – це книга про війну на Сході без самої війни. Авторська художня
стратегія полягає у висвітленні через ревізійний погляд емансипованої жінки
непривабливих, дражливих та болісних проблем, каталізатором суспільного вибуху
яких стала потреба захищати територіальну та, як виявилося, ментальну цілісність
країни. Роман «За спиною» – це гучний виклик стереотипам патріархальної культури,
що нав’язала конкретні ролі та моделі поведінки в умовах війни не лише жінці, а й
чоловікові, поглиблюючи екзистенційну та онтологічну кризу обох статей.
Війна стрімко заповнила собою всі аспекти людського буття, її гібридна суть
неминуче позначилася передусім на когнітивних процесах. Через суцільний потік
свідомості головної героїні роману «За спиною» можна простежити, як воєнні реалії
трансформують спосіб мислення жінок. Зокрема, побутові ситуації та події дедалі
частіше подані з використанням мілітарної лексики чи впізнаваних атрибутів сучасної
війни (…до щетинок, що наче мобілізуються і починають ворушитися в глибині
шкіри… (Шиян, 2019: 6), До ніг терся вгодований чорно-рудий, як георгіївська
лєнточка, кіт Лугандон (Шиян, 2019: 97)), а для відтворення емоційного та фізичного
стану застосовано точні й влучні порівняння на кшталт: Я відкриваю рот, щоб
закричати, але звідти тільки вилітає ватною кулею німа порожнеча (Шиян, 2019:
7); Я видихаю, так, ніби вирушаю на небезпечне для життя спецзавдання, й легко
тисну на газ (Шиян, 2019: 78); …біль запалених мигдалин перекинувся аж на щелепну
кістку, так, наче мені хтось зацідив прикладом в зуби (Шиян, 2019: 341). Свідомість
Марти демонструє також вплив на її мислення обраного фаху ІТ-спеціаліста, тому
читачу не доводиться хоч на мить засумніватися в життєвості та правдоподібності
образу головної героїні: …я припускаюся якоїсь помилки, й аплікуха вимагає апгрейду,
несумісного з моїм іОs (Шиян, 2019: 6); …думаю, як би поскоріше натиснути ескейп у
цьому запамороч-ливому квесті (Шиян, 2019: 84); історій безліч, ми гортаємо їх, як
ейчарівську картотеку, з усіма апрайзалами, факапами, експіріенсами, хвилями хайпу.
Апрувим, сабмітим, чекапим, вони ллються якимось катарсисом, як своєрідне
заспокоєння, що нас таких багато, що тисячі жінок через це проходять (Шиян, 2019:
153); …серце нестерпно глючить (Шиян, 2019: 349).
Успішну та сповна зреалізовану в житті ейчарку Марту війна на Сході
остаточно вириває із зони звичного комфорту тоді, коли її коханий хлопець Максим
приймає рішення вирушити до зони АТО. Він позбавлений виразних рис домінування
та агресивної маскулінності: Як ти, зовсім не тестостеронів мачо без потенціалу
воїна чітміл, опинився у цій пацанячій ситуації? І втягнув у неї мене (Шиян, 2019: 106).
Вибір, зроблений чоловіком, не залишає жінці права на можливість обирати прийнятну
та максимально органічну для себе соціальну роль. Більше того – залишає їй єдиний в
умовах війни спосіб влаштувати своє життя, що силоміць нав’язаний гендерними
стереотипами та тиском суспільної думки: стражденне очікування повернення
коханого чи оплакування його втрати, яке активне жіноцтво зможе урізноманітнити
хіба що волонтерством чи вихованням дітей. Спочатку Марта з відчаю мимоволі
проходить всі стадії «ініціації» коханої хлопця, що перебуває в гонитві за
нереалізованою маскулінністю (Шиян, 2019: 161). Вона гостро переживає свою
виключеність із простору чоловіка (Мене страшенно бісить той факт, що у моєму
житті зараз немає фізичної присутності чоловіка, то це автоматично означає, що
мені нікуди себе приткнути (Шиян, 2019: 75), Мене там взагалі немає у цьому
твоєму простор (Шиян, 2019: 19)), близьким оточенням якого відтепер стали «радісні
мужлани у формі»: Тобі там, курва, весело в казармах. Пацанчики. Двіж.
Тестостерончик. Дівчатка і дітки пишуть послання про те, які ви потрібні. Я
розумію, що накручую свої гнів і образу (Шиян, 2019: 19).
Попервах дівчина відчуває глибоку прострацію, що простежується як на рівні
часопросторової дезорієнтації (Гарячі струмені під тиском були єдиним, що мене тоді
змусило відчути своє тіло. Тоді. Насправді учора (Шиян, 2019: 5)), так і на
фізіологічному сприйнятті себе (Таке враження, що відучора я виносила, народила і
вигодувала мінімум трьох дітей (Шиян, 2019: 7)). В умовах «добровільної ізоляції»
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дівчина тішить себе ілюзіями про швидке повернення звичного стану речей (..ще
трохи – і ти повернешся, і ми зможемо тусити разом (Шиян, 2019: 108)), але
короткого побачення з Максом після тривалої розлуки виявилося достатньо для
повного усвідомлення всієї ілюзорності намірів: Я дратуюся ще більше і розумію, що
це від того, що за цих півтора місяця у тебе з’явилося якесь зовсім інше, невідоме мені
життя. І я є його частиною лише умовно. Як атрибут, необхідний для армійського
стандарту – ті, хто чекає (якщо пощастить – дочекається) вдома. Канонічні
адресати для ритуальних вечірніх есемесок (Шиян, 2019: 118). Ця швидко-плинна
зустріч стає поштовхом до процесу ланцюгово-хаотичної ревізії цінностей, сміливого
внутрішнього розкріпачення, спровокованого переосмисленням колишніх уявлень про
саморозвиток, особистісну та гендерну свободу, патріотизм, індивідуа-лізм, гедонізм
тощо.
Інертні потуги наповнити свій життєвий простір без коханого чоловіка бодай
якимось сенсом (Марта долучається до кола жінок-волонтерок) обертаються повним
фіаско. Головна героїня намагається подолати гострий внутрішній конфлікт. Він
посилюється завдяки двом чинникам: по-перше, через усвідомлення неможливості та
небажання відповідати стереотипному, ідеалізованому, передбачуваному та консервативному погляду патріархальної культури на жінку виключно як берегиню роду
(що особливо властиво галицькому регіону, де проживає героїня), на «затишний та
ласкавий тил», а по-друге – завдяки гедоністичному світогляду сучасного молодого
покоління, стихії тілесності, яку не завжди вдається приборкати. Авторка увиразнює
причини внутрішнього конфлікту, що криються в дитинстві, а точніше – в сукупності
тих соціальних і культурних чинників, що вплинули на формування дівчини. Вона
мала типове для свого регіону дитинство (безперспективні 90-ті, мати, яка знайшла
нову родину, перебуваючи на заробітках, надміру флегматичний і безвольний батько,
постійне самообмеження в умовах бідності й розрухи), що разюче контрастувало з її
теперішнім життям у ХХІ столітті. Епоха консюмеризму (суспільство споживання)
огорнула Марту потужною хвилею гедонізму, котра виявилася своєрідною маятниковою компенсацію за темне, непроглядне, голодне десятиліття перед міленіумом.
Дівчина постійно прагне до вдоволення своїх передусім фізичних потреб. Звідси
промовисті описи спожитої делікатесної їжі (…наготувала всіляких делікатесів:
баночку фуа-гра, дві пляшки вина – «Шираз» і «К’янті», смажений солений мигдаль,
шевр, рокфор, шоколад – м’ятний і з марципановою начинкою, арахіс у васабі, оливки
і прошуто (Шиян, 2019: 109)), що, зважаючи на складну соціально-політичну та
особистісну кризу, нагадують, як влучно висловилася сама Марта, бенкет під час
чуми, діамант у вугільній шахті, перлину у свинарнику або квиток на оперу в концентраційному таборі (Шиян, 2019: 120).
Психосоматична та закладена на ментально-генетичному рівні (Основна мета
харчування – наповнити шлунок, щоб вижити, так вже диктує сумна історична
пам’ять (Шиян, 2019: 329)) потреба «заїсти» стрес, покращити настрій через шлунок
– це не єдиний можливий для героїні спосіб бодай на певний час заповнити внутрішню
порожнечу, притлумити панічні напади соціопатії, інфант-тильності та онтологічноекзистенційного страху перед майбутнім. Саме тому Марта не цурається поринути у
заповільнене збайдужіння похмілля, у стан, коли наші базові потреби беруть гору над
іншими (Шиян, 2019: 124), безвольно піддається гострим нападам шопоголізму
(Правду кажучи, не знаю механізм терапевтичної дії цього ритуалу, але після нього
мені завжди стає легше на душі (Шиян, 2019: 168)) і часто поривається знайти шлях
до сексуальної розрядки, яка стабілізує кровообіг і серцебиття (Шиян, 2019: 124).
Переїдання, детоксикація організму чи статеве задоволення дозволяють відчути себе
живою передусім на фізіологічному рівні, і Гаська Шиян, на нашу думку, рельєфно та
досить натуралістично передає цей стан героїні: Я добрідаю до туалету, кров хляпнула
на обідок щойно видраного унітазу рясною круглою краплею. Очі набрякли і в голові
паморочиться, я відчуваю, як відшаровуються мої нутрощі. Я стікаю темночервоними згустками, як поранений на полі бою. Втім, у цьому всьому є якась збочена
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фізіологічна насолода, щось схоже на черговий перезапуск механізму, якесь
відчуття, що можеш почати життя з нового аркуша (Шиян, 2019: 138).
На психологічному рівні необхідність постійної боротьби з панічним страхом
смерті, з одного боку, може певною мірою пояснити поведінку дівчини, хоча для
більшості людей вона (поведінка) видається аморальною: … цей страх смерті такий
сильний, що він мене переслідує і в депресивній львівській зимі, і в ейфорійному
паризькому літі. Єдине, що залишається – намагатися ущипнути себе усіма
можливими, часом метафоричними способами: від гарячої ванни до поцілунків
з дівчатами, ніби гукаючи «Ей, ти там жива ще?!» (Шиян, 2019: 296), а з іншого –
змушує її створити у себе затишний ескапістський острівець, де можна сховатися
від цього кошмару, як страус, аж поки лавина чи лава не доко-титься до твого порогу
(Шиян, 2019: 238). Коли ж ця стратегія більше не діє, дівчина намагається рятуватися
втечею за кордон: Я дуже хочу на якийсь час втратити зв'язок з віртуальною
реальністю, яка у моєму випадку більше відображає мою справжню дійсність, ніж
та фікція, у яку я зараз втекла (Шиян, 2019: 316).
Апогей екзистенційної кризи, сартрівського ескапізму та «панічної нудоти»
змушує Марту прийняти себе такою, якою вона є, перестати бути тою, що підлаштовувалася під запити суспільства. Вона все своє життя уникала вибору, не мала
життєвої позиції, культивувала ілюзію непричетності до української нації, рідної
культури та війни, нав’язаної країною-агресором. Тепер дівчина дозволяє собі бути
сповна собою, виправдовуючи це тезою: …врешті, ніхто нікого не може
засуджувати за те, що людина не хоче викинути своє життя на смітник чи спустити
в унітаз, натиснувши кнопку самопожертви (Шиян, 2019: 301). Підтвердженням
цього слугують і слова самої письменниці, яка мотивує появу свого суперечливого та
певною мірою навіть скандального роману потребою артикулювання досі не
озвучених жіночих дилем і проблем, бажанням «дати голос жінкам, чиї чоловіки
воюють. У цій книжці немає жодного прямого прототипу, лише збірні образи. Я
дізналася багато розмаїтих історій про жінок, які залишалися в тилу, і про тих, які для
себе робили вибір і йшли самі воювати, були справжніми героями, про яких завжди
цілком заслужено багато писали і говорили. А деякі жінки не хотіли так жити, але
через тиск суспільної думки не могли про це прямо висловлюватися. І було
очевидно, що вони болісно і тяжко все переживають» (Власенко, 2019).
Воєнний конфлікт на Сході в романі «За спиною» стає потужним
каталізатором і водночас найбільш придатним тлом для всіх соціальних викликів,
котрі через свою гранично щиру та по-справжньому органічну позицію вимушена
долати головна героїня Марта. Щоб сповна відчути жахливі реалії війни, дівчині не
потрібно покидати рідний Львів і вирушати до зони АТО. Мирне місто так само
уражене потворними метастазами воєнних реалій: вже нікого не дивує присутність на
дитячому майданчику великого сніговика з кулеметом через плече (Шиян, 2019: 173)
чи алегоричність путіноподібного ірода (Шиян, 2019: 182) у виготовленій дітьмипластунами вертепній різдвяній скриньці, що й говорити про численні біг-борди на
червоному тлі «Воїне, пишайся, ніхто, крім нас!» (Шиян, 2019: 115) або розважальні
громадські заклади, що спекулюють на патріотично-військовій тематиці: Чи то
«Горіла шина», чи то «Хутін Пуйло», чи то «Каратєль» – пригадую смутно. Зі стін
гнітюче нависають зброя, амуніція, портрети національних героїв, прапори (Шиян,
2019: 76). Неможливість висловити справжню суб’єктивну оцінку сучасних подій та
постійне перебування в умовах суспільного тиску (…перш ніж мовчки заперечно
похитати головою, інстинктивно озираюся, чи мене ніхто не засудить за таку
крамолу (Шиян, 2019: 301)) мають два наслідки: з одного боку, штовхають Марту на
втечу до іншої країни, у якій, на її думку, можна сповна насолодитися відчуттям
свободи і невпізнаваності серед незнайомих людей, які нічого не знають про нашу
країну, тож не питатимуть про наші проблеми, не намагатимуться виявити
протокольне співчуття (Шиян, 2019: 279), а з іншого боку – спричиняють прозрінняпереосмислення болісного й травматичного досвіду стосунків із Максимом: …зараз я
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маю дивне відчуття, що насправді стосунки у мене (були? ще?) не з тобою, а з країною (Шиян, 2019: 306). Потреба чоловіка стати на збройний захист своєї держави – без
перебільшення, благородний, героїчний та священний обов’язок. Однак мало хто має
сміливість відкрито говорити й про інший бік такого чоловічого вибору, що
безпосередньо стосується жінок. Вони стають заручницями нездорової моделі стосунків, живуть у постійному страху, що коханих можуть втратити в ім’я великої
місії, і тому мусять любити самовідданіше (Шиян, 2019: 164). Нерідко жінки
виявляються жертвами абсурдної ситуації на кшталт описаної в романі історії дружини
демобілізованого бійця, котру після спроби зґвалтування власним чоловіком за виклик
поліції і прагнення захистити власну честь піддано публічному громадському осуду:
Лише одиниці не пробили дно і твердо стали на її бік, а решта ж, як і самі поліцейські,
заявляли, що зґвалтування в шлюбі нонсенс, а втішати чоловіка з
посттравматичним синдромом – її прямий подружній обов’язок, в тому числі і
перед Батьківщиною (Шиян, 2019: 240).
Жахливість наслідків розриву Марти з Максимом полягає, по-перше, у знеціненні та зневірі в коханні як високому почутті (Я відчуваю, як наш зв'язок
невблаганно слабне, зменшується, наче рулон туалетного паперу, – скоро залишиться лише картонний циліндр… (Шиян, 2019: 166)), по-друге – у висновку героїні
про те, що любов…– ситуативний збіг. Полюбиш того, хто трапиться тобі у відповідний час у відповідному місці (Шиян, 2019: 19), а по-третє й найголовніше –
в усвідомленні та прийнятті власної неповноцінності, неготовності брати
відповідальність за інших людей і, як наслідок, добровільній стерилізації/кастрації: Я
боюся уявити себе вагітною, мене піднуджує від думки, що мої груди можуть стати
молокоточивими ємностями. Мабуть, я взагалі не хочу дітей. Та й тебе татом
зовсім не уявляю (Шиян, 2019: 231); Мене, звісно, лякала така тісна, неуникна
взаємодія з дітьми і підлітками, та ще й відповідальність за них (Шиян, 2019: 266).
Подібні думки донині лунали з вуст хіба що героїнь прози Оксани Забужко,
однак у неї така позиція мотивована глибокою постколоніальною травмою, а в ро-мані
Гаськи Шиян акцентовано, що причина – в інфантильності покоління ровесників
незалежності України, їхньому свідомому небажанні дорослішати, а, значить, і брати
на себе відповідальність за долю країни, демонструвати щиру небайдужість, здатність
жертвувати особистим в ім’я загальнолюдського й національного: Я від-чула, як у мене
все стискається, бо розуміла, що доросла – значить, маю втру-титися, але,
натомість, найбільше мені хочеться сховатися і щезнути (Шиян, 2019: 268).
Водночас не можна звинувачувати Марту у відсутності патріотизму, емпатії до болю
рідного народу. Епізоди, пов’язані з пережитим досвідом жінок-волонтерок (На
третій історії мені з очей починають котитися не контрольовані сльози; У кожній
історії трагізму стільки, що хочеться благати Катрусю зупи-нитися (Шиян, 2019:
272)) та дітьми-переселенцями (Я дуже боялася побачити в їхніх очах сум. І він там
був (Шиян, 2019: 268)), доводять, що вона не черства й байдужа гедоністка й
німфоманка, а молода жінка, котра по-своєму намагається здолати екзистенційноонтологічну та національну травму. Показовим вважаємо епізод із вуличним
музикантом в європейському місті: Бандурист дякує за дзенькіт монет італійською
та французькою, мій внутрішній шазам з перших нот безпомилково вловлює «Цвіте
терен». Ксав’є, навіть не розуміючи, що це моя мова, спиняється послухати щось
екзотичне, в стилі прізвищ на –ов чи на –овіч. Мене ж охоплює суміш різкої туги і
бажання втечі (Шиян, 2019: 324). Утім, утекти від самої себе ще нікому не вдавалося,
як і повністю заповнити внутрішню порожнечу відносним матеріальним комфортом
(Не приносить радощів і їжа (Шиян, 2019: 251)).
Героїня не здатна викорінити з себе глибокі комплекси й травми, які після
нетривалої ремісії (…ловлю себе на тому, що нарешті дивлюся на ситуацію вдома
наче відсторонено, як спостерігач, а не перебуваю під соціальним тиском, який змушує займати тверду патріотичну позицію (Шиян, 2019: 299)) навіть від найменшої
дрібнички вибухають спалахами затяжних та болісних періодів загострення-
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рецидивів: Дрібні камінці намокли і ґрунт під ними розкис. Вони відлунювали кроками
солдатів десь у Богом збутій країні. Хрумтіли і кололися. Цей звук робив жінок, які
чекали в тилу, істеричними і ревнивими. Жінки з’їжджали з котушок. Чоловіки їм
відповідали: «Хто ж, як не я?!» і йшли залагоджувати свої давно вкарбовані в
підсвідомість амбіції (Шиян, 2019: 330). Повернення Марти додому – це не спроба
примирення з обставинами та соціальними зобов’язаннями, очіку-ваннями (З
поверненням в Україну», – щиросердно усміхається мені прикордонник. Колір хакі і
нашивка з групою крові викликають у мене тремор (Шиян, 2019: 339)). Це радше
закономірний та неминучий етап прийняття своєї національної, культурної та
історичної приналежності до конкретного етносу. У координатах української
соціокультурної парадигми, навіть попри незалежність сучасної України, цей процес
усе ще продовжує лишатися актом мазохізму, самобичування через потребу
постійного доведення права на існування, боротьби із національними психокомплексами, стереотипами та глибоко вкоріненими ментальними синдромами:
Вишиванка моєї прабаби визирає одним рукавом із купи одягу – чистого і брудного,
нового і старого. Вона наче жива, наче махає мені, хоче заговорити, сказати щось
важливе, а я відводжу погляд. І згадую, як вона завжди натирала мені яремний слід
на шиї своїм цупким борщівським сукном (Шиян, 2019: 341).
Письменниця залишає читачу простір для розмірковувань над тим, який шлях
обере Марта після пережитої та осмисленої внутрішньої кризи. Дівчина, хоч і продовжує жити за інерцією, сповна усвідомлює всі деструктивні перспективи такого
існування: Я наче скинула життя на нейтралу і кочуся, періодично машинально
заглядаючи у дзеркала. Але такий рух можливий лише вниз (Шиян, 2019: 347–348).
Для українського читача роман «За спиною» – знаковий і переломний літературний
досвід. Він, по-перше, повністю підтверджує вектор розвитку сучасної літератури,
ілюструє його панівні тенденції, світоглядні орієнтації, що досить чітко окреслені
авторкою монографії «Літературний вимір пам’яті» Оксаною Пухонською: «…розрив
поколіннєвих стосунків, що виражений у сильному когнітивному дисонансі
радянської та пострадянської генерацій відкривав перспективу незаангажованого
перепрочитання минулого та зведення із ним остаточних порахунків. На молоде
покоління покладалися великі надії хоча б тому, що саме перед ним відкрились
можливості безпосереднього ознайомлення зі світовою культурою, вільного
подорожування світом, відкриття його та вписування культури української у світовий
контекст. На авансцені культурного розвитку опинилось театральне забезпечення
традицій, що переросло в масове. Трендовим став образ вільної людини успіху, для
якої нівелюються всілякі кордони, національна закоріненість, територіальна
незалежність, табу, передовсім моральні» (Пухонська, 2018: 38–39). І роман Гаськи
Шиян таки успішно склав іспит на «європейськість», інтеграцію української
літератури в європейський простір, коли отримав Премію ЄС з літератури. По-друге,
книга дала поштовх для критичного й неупередженого (без штучної «урапатріотичної» патетики) висвітлення та винесення на суспільний розголос дражливих
і болісних тем, пов’язаних не лише з місцем жінки в умовах збройної агресії, а й
загальними гендерними стереотипами щодо обох статей. Книга також стала чи не
першим кроком до сміливого й правдивого, подеколи нещадно-саркастичного
«здирання іржавого нальоту» позірного патріотизму та псевдоемпатії у світі, де люди
буденно констатують зі стрічки новин: «О! В Лондоні теракт!», звіряють сейфті
чек і далі їдуть на п’ятничні веселощі – може, завтра занесуть квіти до посольства,
коли виспляться (Шиян, 2019: 345).
На нашу думку, письменниця першою насмілилася «артикулювати» в загальнонаціональному масштабі болісні теми, що пов’язані з:
•
далеко не досконалою державною програмою психологічної, фізичної
та соціальної реабілітації воїнів АТО: І хоч поверталися вони певного роду зірками, до
яких була підвищена увага, щасливим і захопленими переповідачами гостросюжетних
історій ставали одиниці. До того ж увага ця закінчувалася щойно починалися спроби
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отримати гідний соціальний захист і належну психологічну реабілітацію. Тобто
дуже швидко (Шиян, 2019: 165);
•
подальшою долею дітей загиблих та посмертно нагороджених
(«канонізованих») військових, на яких (дітей) із самого народження / дитинства
накладають певні соціальні ролі та морально-патріотичні зобов’язання: Нещодавно
неймовірної кількості поширень зазнало фото, де дівчинка отримувала нагороду за
батька. Посмертно. Воно мені виринало в стрічці новин. Знову і знову. Аж поки я не
спробувала заблокувати цей допис. Але він був на різних ресурсах, тож зовсім
сховатись від пронизливого погляду не вдавалося. Єдине, про що я думала, – наскільки
сильно можна зненавидіти таке своє дитяче фото? Як сильно ви б хотіли знищити
такий кадр? Знищити і, нарешті позбувшись останнього клаптика травми і
відповідальності, й ти без кінця пішки десь далеко-далеко звідси, натягнувши на вуха
шапку (Шиян, 2019: 85);
•
силоміць нав’язаним, а значить, автоматично нещирим визнанням
різними поколіннями співвітчизників героїчного внеску полеглих та ветеранів у
відстоювання незалежності держави, що скомпрометоване передусім пережитками
радянської епохи (як-то примусові травневі мітинги, покладання квітів): Юні хлопці,
часом взагалі школярі, женуться за цим наркотиком героїзму, не усвідомлюючи до
кінця, що не бачитимуть, як їм кидатимуть до ніг квіти студенти, яких знімуть з
пар на помпезне поховання (Шиян, 2019: 175). А також – відсутністю альтернативного способу демонстрації щирої вдячності та поваги чи недостатньою продуманістю впровадження необхідної у нинішніх умовах політики декомунізації, яка
сприймається соціумом болісно та насторожено: То й що? Де ми зараз? Які з тих
вулиць, де ми були сьогодні, переназвуть колись прізвищами відвіданих нині роди? Чи
обмежаться меморіальними дошками? Чи, взагалі, ті будинки простоять стільки,
щоб нести на собі майбутнім поколінням імена героїв? (Шиян, 2019: 100);
•
негативними тенденціями, що пов’язані зі ставленням у соціумі до
переселенців (…дітей переселенців, які нагло пруть, так, ніби їм усі винні (Шиян,
2019: 263); …одразу стала помітною лінія поділу на переселенців і дітей військових
(Шиян, 2019: 276)); сакральної національної символіки (…думаю, що мусить, мабуть,
існувати якась агенція з утилізації прапорів і образів. Бо куди їх дівати, понівечених
негодою? Раніше здавалося, що прапор купив один на все життя, що він може
зношуватися хіба на віні і від того стає сакральним. Але, як виявилось, це такий же
витратний матеріал, як килимки під двері (Шиян, 2019: 181); На бек-рингтоні у
майстровій ЖЕКу грає гімн України. Коли мене таке застає зненацька, я думаю, що,
мабуть, ці люди твердо впевнені, що їм ніхто ніколи не дзвонитиме з туалету, бо
зриватися на рівні ноги і прикладати руку до серця за таких обставин недуже зручно
(Шиян, 2019: 125));
•
вимушеною необхідністю приховувати певні аспекти реального
життя людям, котрі є обличчям нації, її героями: Ми з дівчатами свідомо не чеканилися
і не постили селфі – активним волонтеркам не бажано світити легковажні сторони
свого життя (Шиян, 2019: 213);
•
шкідливістю, застарілістю та неефективністю існуючих наразі форм
і засобів патріотичного виховання молодого покоління: Справжній, щирий
патріотизм породжується спокійним і радісним дитинством, а не шкільною
пропагандою, для якої вважається вадою відсутність міфічного «шевченківського
духу» (Шиян, 2019: 166), що дедалі частіше стає причиною неправильного розуміння
істинної сутності національної ідеї: Будь-яка національна ідея принесла на
індивідуальному рівні більше шкоди, ніж добра, і лише збільшила на кладовищах
кількість пам’ятників з висіченими на граніті портретами воїнів у повний зріст
(Шиян, 2019: 343).
Висновки. Озвучені письменницею новітні проблеми, причиною появи чи
загострення яких стала сучасна ситуація на східних кордонах Вітчизни, без сумніву, –
важливий поштовх до активного процесу їх вирішення, хоча не можна не погодитись
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із слушною критикою (зокрема літературного критика Богдана Пастуха (Пастух, 2019)
щодо недоцільності та ризикованості в сучасній нестабільній національно-культурній
та геополітичній ситуації піддавати сумніву святість національної ідеї, відкриття перед
очима ворога вразливих та найбільш уразливих місць. Зважаючи на неодноразово
озвучене Гаською Шиян негативне ставлення до націоналізму та псевдопатріотизму, у
рецензіях та відгуках на її роман відчутна тенденція до уподібнення героїні Марти з
постаттю самої письменниці, від чого застерігає літературознавиця Роксана Харчук:
«Щоб адекватно сприйняти роман «За спиною», важливо не ототожнювати Марту з
його авторкою Гаською Шиян. Хоча цей образ не позбавлений автобіографізму, бо
кожний письменник завжди пише певною мірою й про себе, проте паперова душа ‒ це
тільки знак реальності, а не сама реальність» (Харчук, 2019). Варто розуміти, що
обрана стратегія нарації (навіть не гомодієгетичного наратора, а потоку свідомості в
кращих традиціях Джеймса Джойса) – одна з очевидних спроб декларування гранично
щирого психологізму, жіночої суб’єктивності, відвертості письма, яка разом із
складністю жанрового визначення твору (Р. Харчук називає твір схрещенням
«соціально-психологічного роману з романом любовним, еротичним, в якому досить
виразно вчуваються окремі ноти родинної саги, його синкопа ‒ загибель одного роду,
роду, що не витримав випробування боротьбою за гідність особисту й колективну,
національну (Харчук, 2019)) та чи не найбільш фактурною та майстерною у
відтворенні жіночою тілесністю, що є важливим складником феміноцентричного
письма («…описи сексу з-під пера Гаськи Шиян досі таки найкращі в українському
письменстві. Письменниця не соромиться натуралізму, бо вона зображає секс не як
один зі способів спілкування людини з людиною, а як один зі способів спілкування
людини з Богом» (Харчук, 2019)), дозволяють назвати Гаську Шиян чи не найбільш
яскравою та самобутньою представницею сучасної української жіночої прози. Обрана
письменницею художня стратегія осмислення війни є, на наш погляд, новаторською і,
що найголовніше, вона допомагає донести до суспільства важливі ідеї та меседжі,
наголосити та вперше проатикулювати табуйовані, але нагальні проблеми, причиною
появи яких є передусім воєнне лихоліття.
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Резюме
Постановка проблеми. Феномен сучасної української «жіночої прози»
презентований поколінням письменниць постміленіуму та генерацією мисткинь кінця
ХХ століття. За короткий період активного розвитку фемінна література
спромоглася досягти якісних зрушень у переосмисленні місця жінки в патріархальному світі. Жінки-письменниці нарівні з письменниками-чоловіками
демонструють сміливе, адекватне й точне реагування на злободенність, вдаються до
пошуку новаторських і самобутніх художніх стратегій осмислення дійсності. Різні
поколіннєві генерації сучасної української жіночої прози демонструють оригінальні й
самобутні художні стратегії осмислення війни на Сході України. Це перетворює їхні
художні твори на найбільш сприятливий матеріал для дослідження впливу
особливостей жіночої прози з її потужним струменем суб’єктивності, глибоким
психологізмом, тенденцією до ревізії патріархального устрою сучасного суспільства
та відверто чоловічої мілітарної тематики. Показовим у цьому вважаємо роман
Гаськи Шиян «За спиною», удостоєний 2019 року Літературної премії Європейського
Союзу. Потреба дати голос жінкам, чиї чоловіки воюють, допомогла молодій
письменниці відкинути всі внутрішні сумніви і вдатися до сміли-вого висвітлення
через ревізійний погляд емансипованої жінки непривабливих, дражливих та болісних
проблем, каталізатором суспільного вибуху яких стала потреба захищати
територіальну та ментальну цілісність країни.
Мета статті – виявити специфіку художньої інтерпретації реальної
воєнної ситуації, презентованої через жіночий погляд у романі Г. Шиян «За спиною»,
визначити способи артикулювання травматичного мілітарного досвіду, що
зумовлюють самобутність та успішність обраної письменницею художньої моделі /
стратегії осмислення ситуації на Сході України. Актуальність та новизна
дослідження пояснюється відсутністю ґрунтовного вивчення сучасної жіночої
мілітарної прози як явища та повноцінного наукового дослідження роману «За
спиною», що на сьогодні знайшов своє висвітлення лише в нечисленних літературознавчих рецензіях професійних критиків.
Методи дослідження. У роботі використано біографічний, порівняльний,
психоаналітичний та герменевтичний методи дослідження літературних явищ.
Основні результати дослідження. Проаналізовано обрану Гаською Шиян
художню стратегію осмислення війни на Сході України. Розкрито специфіку
запропонованої в тексті художньої моделі репрезентації воєнного конфлікту, що є
однією з найяскравіших у сучасній українській жіночій прозі. Окреслено причини
звернення до теми війни, способи отримання необхідного матеріалу для творення
художнього тексту, засоби та способи артикулювання травматичного мілітарного
досвіду. З’ясовано, що саме в романі «За спиною» було вперше винесено на широкий
загал нагальні проблеми, причиною появи чи загострення яких стала сучасна ситуація
на східних кордонах Вітчизни (недосконала державна програма психологічної,
фізичної та соціальної реабілітації воїнів АТО; доля дітей загиблих та посмертно
нагороджених військових; силоміць нав’язане визнання різними поко-ліннями
співвітчизників героїчного внеску полеглих та ветеранів у відстоювання
незалежності держави, що скомпрометоване передусім пережитками радянської
епохи; негативні тенденції, що пов’язані зі ставленням у соціумі до переселенців,
сакральної національної символіки; застарілість та неефективність наявних наразі
форм і засобів патріотичного виховання молодого покоління тощо). Також художній
текст Гаськи Шиян можна сміливо назвати досконалим зразком феміноцентричного
письма, зважаючи на чи не найбільш фактурне, натуралістичне та майстерне
відтворення жіночої тілесності.
Висновки і перспективи. Отже, сучасна жіноча мілітарна проза декларує
продовження стратегії фемінізації (а, отже, лібералізації суспільства) шляхом
привнесення жіночих цінностей, відкритої артикуляції жіночого досвіду (прийняття
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чи неприйняття досвіду материнства, гендерної ідентифікації, тілес-ності,
чуттєвості, місця жінки в умовах війни, озвучення проблем рівноправності,
емансипації тощо). Роман «За спиною» Гаськи Шиян робить важливий крок до більш
стрімкої ревізії та остаточного викорінення стереотипних упереджень щодо
конкретної статі, відновлення паритету та рівноправності в процесі творення
новітньої української літератури, яка виконує важливу функцію консолідації, гальмує
процес асиміляції через засвоєння уроків історії, вивільнення з-під влади ідеологічних,
колоніальних, посттоталітарних та інших деструктивних дискурсів.
Ключові слова: художня стратегія, жіноча проза, війна на Сході України,
ревізія, патріархальна культура, Гаська Шиян.

Olha Sydorenko
WAR AS A CATALYST FOR THE REVISION OF STEREOTYPES OF PATRIARCHAL
CULTURE IN НASKA SHYIAN'S NOVEL "BEHIND THE BACK"
Abstract
Background The phenomenon of modern Ukrainian «women's prose» is presented
by a generation of postmillennial writers and a generation of women-writers of the late
twentieth century. In a short period of active development, feminine literature has managed
to achieve qualitative changes in rethinking the place of women in the patriarchal world.
Women-writers, along with male writers, demonstrate a bold, adequate and accurate
response to current issues, resort to the search for original artistic strategies for
understanding reality. Different generations of modern Ukrainian women's prose
demonstrate original artistic strategies for understanding the war in eastern Ukraine. This
makes their artwork the most favorable material for studying the influence of women's prose
with its powerful flow of subjectivity, deep psychologism, tendency to revise the patriarchal
system of modern society and openly male military themes. The novel of Haska Shyian
«Behind the Back» (awarded European Union Literary Prize - 2019) is direct evidence of
this. The need to give a voice to women whose husbands are at war helped the young writer
to dispel all internal doubts and to boldly cover the unattractive, irritating and painful
problems of the emancipated woman's revision, which was catalyzed by the need to protect
the country's territorial and mental integrity.
Purpose. The purpose of our work is to identify the specifics of the artistic
interpretation of the real military situation, presented through a woman's view in H. Shyian's
novel «Behind the Back», to identify ways of articulating traumatic military experience that
determine the identity and success of the writer's chosen artistic model / strategy. The
relevance and novelty of the study is explained by the lack of a thorough study of modern
women's military prose as a phenomenon, as well as the fact that the novel «Behind the Back»
has not yet become the subject of full scientific research.
Methods. Biographical, comparative, psychoanalytic and hermeneutic methods of
research of literary phenomena are used in the work.
Results. The artistic strategy of understanding the war in the East of Ukraine chosen
by Haska Shyian is analyzed. The specifics of the artistic model of the military conflict
proposed in the text, which is one of the brightest in modern Ukrainian women's prose, are
revealed. The reasons for addressing the topic of war, ways to obtain the necessary material
for the creation of an artistic text, means and ways of articulating traumatic military
experience are outlined. It was found out that it was in the novel «Behind the Back» that
urgent problems were first brought to the attention of the general situation on the eastern
borders of the Fatherland (imperfect state program of psychological, physical and social
rehabilitation of ATO soldiers; imposed recognition by different generations of compatriots
of the heroic contribution of the fallen and veterans in defending the independence of the
state, which is compromised primarily by the remnants of the Soviet era, negative trends
associated with society currently available forms and means of patriotic education of the
younger generation, etc.). Also, the artistic text of Haska Shyіan can be called a perfect
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example of feminine-centric writing, given perhaps the most textured, naturalistic and
masterful reproduction of female corporeality.
Discussion. Modern women's military prose declares the continuation of the
strategy of feminization (and, consequently, liberalization of society) by introducing women's
values, open articulation of women's experience (acceptance or rejection of motherhood,
gender identification, corporality, sensuality, women's place in war, voicing issues of war),
emancipation, etc.). Haska Shyian's novel «Behind the Back» takes an important step
towards a more rapid revision and final eradication of stereotypical prejudices about a
particular gender, restoration of parity and equality in the process of creating modern
Ukrainian literature, which performs an important function of consolidation, slows down the
process of assimilation -under the power of ideological, colonial, post-totalitarian and other
destructive discourses.
Keywords: artistic strategy, women's prose, war in the East of Ukraine, revision,
patriarchal culture, Haska Shyian
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