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КІЛЬКА
ПОПЕРЕДНІХ ЗАУВАГ,
АБО СИЛА 
ПРИТЯГАННЯ
ЧОРНОГО КВАДРАТА

Виступаючи з лекціями в нью-йорк сь-
кому Сіті-коледжі у листопаді 1981 
ро ку, швейцарський письменник Макс 
Фріш метафорично позначив сутність 
поезії образом чорного квадрата, ство-
реним на початку ХХ століття знамени-
тим художником-аван гар дис том Ка зи -
ми ром Мале вичем. Чому саме ця мета-
фора виринула у його уяві і як її можна 
було тлумачити — предмет окремої і 
довгої розмови. Тут обмежимося лише 
однією заувагою: парадоксально, що 
Фріш, який сам ніколи не належав до 
лав авангардистів і не мав до них особ-
ливої симпатії, на схилі своїх років і, 
власне, століття, в якому він жив, обрав 
за емблему мистецтва картину, котра 
вважається одним з найпоказовіших і 
найзагадковіших витворів авангардист-
ського руху. Цей нібито незначний 
факт сам по собі, без будь-яких спеці-
альних інтерпретаторських коментарів, 

ДОБА
«ІЗМІВ»
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Кілька попередніх зауваг,
або Сила притягання чорного квадрата

демонструє потужну притягальну силу новаторського мис-
тецтва, що запанувало у першій половині ХХ століття й знач-
ною мірою сформувало її культурний ландшафт. Власне, у 
гравітаційному полі такого мистецтва й виник задум книж-
ки, що її тримає в руках читач. 

Згадана епоха увійшла до історії західноєвропейської 
культури як період, неймовірно багатий на спроби револю-
ційних змін у мистецтві, котрі супроводжувалися виникнен-
ням численних течій, шкіл, угрупувань, маніфестів, програм 
та інших різновидів творчих об’єднань. Саме тому вона 
отримала неформальну назву «доби «ізмів». Деякі з тих «із-
мів» охопили невеличкі «келейні» угрупування, що нарахо-
вували лише декілька учасників, інші ж мобілізували під свої 
прапори легіони митців, розгортаючись, як то сталося, ска-
жімо, з авангардизмом, у широкий фронт нового мистецтва. 
Деякі з них виявилися «одноденками», що блискавично зни-
кли, залишивши ледь помітний слід, інші ж продемонстру-
вали себе як «довгожителі», що генерували плідні ідеї упро-
довж півстоліття. Деякі зазіхали на місію перетворення іс-
торичної дійсності з допомогою перетворення мистецтва, 
інші ж, навпаки — прагли піднестися над кривавими сутич-
ками «століття-вовкодава» (О. Мандельштам), шукаючи елік-
сирів істинного буття у царині вічних цінностей. Деякі роби-
ли ставку на мистецький радикалізм, провокацію, агресію, 
епатаж, тим часом як інші намагалися створювати зразки но-
вого мистецтва з урахуванням досвіду мистецтва минулих 
епох. Однак, попри численні суперечності та розбіжності, 
усі ці «ізми» об’єднували спільні імпульси рішучого звільнен-
ня від диктату Традиції та вироблення засад нової — нон-
класичної — естетичної парадигми. 

Вражаюче розмаїття приналежних до цієї парадигми 
мистецьких проектів, захоплива конкуренція між ними та 
властива їм поліфонія концепцій і підходів відчутно утруд-
нюють «орієнтацію на місцевості» для нинішніх споживачів 
«культурного продукту» зазначеної доби. Крім того, нон-
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естетична парадигма, що спонукала до сміливих художніх 
експериментів та ускладненості мистецького мислення, 
значно підвищила поріг інтерпретаційної досягненості тво-
рів, які в екстремних проявах цієї тенденції нерідко набува-
ли якості герменевтичних загадок на кшталт того ж таки 
Малевичевого чорного квадрата. З огляду на всі ці чинники 
авторам книжки й спала на думку ідея створення своєрід-
ного «навігатора» для тих, хто прагне розібратися у стро-
катому й бурхливому потоці «ізмів» західноєвропейської 
літератури першої половини ХХ ст. Так постав задум нау-
ково-популярного видання, в якому мали бути висвітлені і 
фундаментальні наукові проблеми сучасного модернознав-
ства, і конкретні сторінки історії західноєвропейської літе-
ратури згаданого періоду. 

Одразу ж зазначимо, що при розробці загальної кон-
цепції та композиції книжки ми свідомо відмовилися від, 
можливо, очікуваних читачем спроб представити якомога 
ширший перелік напрямів та течій західноєвропейської лі-
тератури Модерну, їх вичерпну характеристику, каноніч-
ний письменницький іконостас і відповідний комплект ін-
терпретацій творів. Виходячи з формату науково-по пу-
лярного видання, ми поставили перед собою два ключові 
завдання. По-перше, — окреслити визначальні теоретичні 
та історико-літературні параметри новаторських явищ, що 
виникали у рамках нон-класичної парадигми на початку ХХ 
століття, принагідно вияскравивши пов’язані з ними вузлові 
питання модернознавчого дискурсу, довкола яких вже ба-
гато десятиліть триває полеміка (частина І). І, по-друге, — 
виокремлені теоретичні аспекти ми вирішили проілюстру-
вати популяризованими нарисами творчості класиків мо-
дерністської та авангардистської літератури, доклавши до 
них деталізовані потрактування найвідоміших, навіть хрес-
томатійних творів літературного канону зазначеного періо-
ду (частина ІІ). В рамках ілюстративної серії ми намагалися 
репрезентувати логіку розгортання нон-класичної літера-
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тури від початку ХХ століття, багатого на екзальтовані уто-
пічні очікування та апокаліптичні прогнози, до трагічних 
підсумків, підбитих Другою світовою війною під культурою 
Модерну. На завершення на окремих прикладах з япон-
ської та латиноамериканської літератур ми сподіваємося 
продемонструвати, яке творче продовження здобули ху-
дожні відкриття західноєвропейських модерністів та аван-
гардистів за межами їхнього культурного простору (дода-
ток «Постскриптум»). 

Значна частина матеріалів цієї книжки була свого часу 
апро бована у фахових часописах та збірках, а також у під-
ручниках, що використовувалися в університетах та випуск-
ному класі школи. Звісно, при підготовці видання ці мате-
ріа ли були доопрацьовані й доповнені, а також відкориго-
вані відповідно до задуму та композиції даного видання. 
Така апробаційна база видається нам принципово важли-
вою з огляду на необхідність дотримання балансу науково-
го та популярного аспектів, передбаченого загальною кон-
цепцією книжки. 

Свого часу відомий німецькомовний поет з Буковини 
Пауль Целан порівняв літературний твір з пляшковою по-
штою, яка, мандруючи хвилями часу та простору, потрапляє 
до рук читача — свого читача. Такою «пляшковою поштою» 
у багатьох сенсах залишається новаторська література пер-
шої половини ХХ століття, що, подібно до Малевичевого 
чорного квадрата, понині зберігає силу надзвичайно захо-
плюючого «послання», яке очікує на нові дешифрування та 
тлумачення. Сподіваємося, наша праця стане у пригоді тим, 
хто почувається адресатами цієї «пляшкової пошти».

Євгенія ВОЛОЩУК,
Борис БІГУН
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Вітчизняне 
модернознавство перед старими 
та новими викликами

Фронтальні дослідження постмодерної 
культури надали свіжих імпульсів нау ко-
вій рефлексії над феноменом мо дер ніз-
му. Невщухаючі дискусії про те, чим на-
справді є постмодернізм — за вер  шаль-
ною стадією свого попе ред ника 1 (на якій 
закладені в модернізмі потенції чи то до 
крайнощі пере біль шуються, чи то, навпа-
ки, занепадають у тотальній іро нії, ви прав-
довуючи у царині худож ньої лі те ратури 
еліотівське про роцт во про те, що світ за-
вершиться не вибу хом, а схли пом), зако-
номірним йо го «подоланням» 2 або, мож-

1 Андреев Л. Чем же закончилась история второго 
тысячелетия? (Художественный синтез и постмо-
дернизм) // Зарубежная литература второго тыся-
челетия. 1000—2000 / Под ред. Л. Андреева. — 
М., 2001. — С. 311.

2 В одному із сучасних російських літературознав-
чих словників пропонується діалектична трактов-
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ливо, його хирлявим сателітом, який «з наукової точки зору 
видається химерою, а з точки зору естетичної — епігонс-
твом» 3, реактуалізували притягальну силу теми Модерну 4. 
«Будь-яка теорія Постмодерну, — читаємо ми у вступі до 
розділу «Погляди постмодернізму», вміщеному в одній із най-
репрезентативніших закордонних антологій теорій мистецт-
ва ХХ ст., — будь-яке змістовне визначення витворів мис-
тецтва як постмодерних неодмінно передбачає і пояснення 
того, що таке модерне. Той, хто визнає за художньою фор-
мою статус постмодерної, водночас виявляє і свою пози-
цію щодо модерного, той, хто говорить про постмодернізм, 
вод ночас надає певне значення і певну цінність також мо-
дернізмові» 5. 

У низці хрестоматійних праць західних дослідників (І. Гасса-
на, Ю. Га бер маса, Ж.Ф. Ліотара, П. Козловські 6 та ін.) читач 

ка взаємозв’язку постмодернізму й модернізму, яка охоплює протилеж ні 
тлумачення. Згідно з нею, постмодернізм постає водночас і про довжен-
ням практики модернізму, і етапом, який «іронічно долає» стилістику сво-
го попередника // Современное зарубежное литерату роведение (страны 
Западной Европы и США): концепции, школы, термины / Науч. ре дак-
торы и составители: И. Ильин, Е.А. Цурганова. — М., 1996. — С. 267.

3 Petersen J. H. Der deutsche Roman der Moderne: Grundlegung — Typolo-
gie — Entwicklung. — Stuttgart, 1991. — S.1.

4 Терміни «Модерн» і «модернізм» часто в науковій літературі використову-
ються як синоніми. Питання їхнього розмежування буде розглянуто в ос-
танній частині цього розділу.

5 Kunsttheorie im 20. Jahrhundert: Ku..nstlerschriften, Kunstkritik, Kunstphiloso-
phie, Manifeste, Statements, Interviews / hrsg. von Charles Harrison und Paul 
Wood. Fu..r die dt. Ausg. erg. von Sebastian Zeidler. In 2 Ba..nden Ostfildern-
Ruit bei Stuttgart, 1998. — S. 1222.

6 Habermas J. Die Moderne — ein unvollendetes Projekt, in: ders., Kleine Politische 
Schriften (I—IV). — Frankfurt a. M., 1981. S. 444—464; Габермас Ю. Фі ло-
софський дискурс Модерну. — К., 2001; Lyotard J.-F. Das postmoderne Wis-
sen. Ein Bericht, u. .bers. von Otto Pfersmann, — Graz und Wien: Hermann Bo..-
hlaus Nachf., 1986; Lyotard J.-F. Beantwortung der Frage: Was ist postmodern?/ 
Lyotard J.-F.Postmoderne fu..r Kinder: Briefe aus den Jahren 1982-1985, u..bers. 
von Dorothea Schmidt, Wien: Passagen, 1987, S.11—31; Hassan I. The Dis-
mem berment of Orpheus. — N.Y., 1982; Hassan I. The Postmodern Turn. Essays 
on Postmodern Theory and Culture Ohio State Univ. Press, 1987; Гассан І. Куль-
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знаходить численні спроби системного розгляду взаємин мо-
дернізму й постмодернізму. 2000 року в Україні теж з’яви-
лася книжка, що її головною метою стало дослідження функ-
ціонування діади «модернізм-постмодернізм» у потоці за-
хідної літератури від віддалених епох до останніх деся ти літь 
ХХ ст. Це — фундаментальна праця Д. Затонського «Мо дер-
нізм і постмодернім. Роздуми про одвічний колообіг крас-
них і не-красних мистецтв. Від письменника Умберто Еко 
до пророка Екклезіаста» 7. 

Утім, у вітчизняній науці склалися доволі специфічні, від-
мінні від зарубіжного літературознавства, взаємини з модер-
нізмом, внаслідок яких потреба в дослідженнях цього яви-
ща заявляє про себе значно сильніше, аніж на Заході. Адже 
тим часом як за кордоном доробок митців-модерністів вже 
чимало десятиліть посідає місце в літературному каноні, а 
інтелектуальний ринок ломиться від надлишку досліджень 
цього доробку, в нашому науковому й культурному просто-
рі зарубіжний модернізм залишається вкрай мало освоє-
ною територією. 

Причини такої ситуації лежать на поверхні. Одна з них 
сягає радянського минулого нашої країни, коли панівна ідео-
логія упродовж тривалого періоду задавала тон дозованій і 

тура постмодернізму // Вікно в світ. Зарубіжна література: наукові до-
слід ження, історія, методика викладання. — 1999. — № 5. — С. 99—111; 
Коз ловски П. Культура постмодерна. М., 1997. Див. також: D’haen T. Post-
mo dernism in American fiction and art // Approaching postmodernism: Pa-
pers pres. at a Workschop on postmodernism, 21—23 Sept. 1984, Univ. of 
Utrecht / Ed. by Fokkema D., Bertens H. — Amsterdam; Philadelphia, 1986. — 
P. 211—231; Welsch W. Nach welcher Moderne? Kla. .rungsversuche im Feld 
von Architektur und Philosophie. In: Moderne oder Postmoderne? Zur Si-
gnatur des gegenwa..rtigen Zeitalters. Hrsg. P. Koslowski, R. Spaemann, R. Lo..w. 
Heidelberg, 1986. Welmer A. Zur Dialektik von Moderne und Postmoderne. 
Frankfurt / M., 1985; Hutcheon L.A. Poetics of Postmodernism. History, The-
ory, Fiction. — N.Y., L., 1988. 

7 Затонский Д. Модернизм и постмодернизм. Мысли об извечном коло-
вра щении изящных и неизящных искусств. От сочинителя Умберто Эко 
до пророка Экклезиаста. — Харьков, 2000. 
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спотвореній репрезентації зарубіжного модернізму. Пев-
но ж, ще за останніх часів радянської влади у суспільній сві-
домості de facto відбулася зміна знаків і розпочалася реа-
бі літація духовно-естетичних відкриттів модер ністської лі-
тератури, а після розпаду СРСР результати цього процесу 
до волі швидко пройшли процес легітимації. Однак майже 
сімдесят років замовчування й фальсифікацій навко ло за-
рубіжного модернізму, з якого офіціозне літера туро знав-
ство виліпило образ ворога соцреалізму, даремно не ми-
нулися. Разом із падінням радянської імперії була здебіль-
шо го зруйнована й конструкція, яка видавала себе за кар-
кас вітчизняного модернознавства — адже вона утворювала 
не так наукові, як ідеологічні його підвалини. (Окремі ж фі-
лоло гічні розвідки, що потайки чи вочевидь кидали виклик 
Си стемі, — скажімо, спізнілі публікації перекладів творів «бать-
ків» західного модернізму або ж вихід у світ окремих літе-
ратурознавчих робіт, що дихали вільнодумством, — силь ні-
ше впливали на суспільну свідомість, аніж на магістральне 
річище офіційного літературознавства, яке саме в царині 
дослідження Модерну найбільш ревно боронило священні 
ідеологеми режиму). А нові, вільні від ідеологічних дефор-
мацій і водночас синхронізовані із зарубіжним досвідом за-
сади дослідження модернізму ще тільки мали розробляти-
ся. Відповідно виник вакуум, що його заповнення гальмува-
лося не лише наслідками тривалої культурної ізоляції, а й 
складним процесом налагодження нових контактів із зов-
нішнім нау ковим світом. 

Брак повноцінної вітчизняної наукової бази — сучасних 
розробок теорії модернізму й широкої, не зіпсованої збан-
крутілою ідеологією практики дослідження творчості пись-
менників, які входять до модерністського канону, — гостро 
відчуває сьогодні кожен український зарубіжник, що спря-
мовує свої професійні зацікавлення на феномен модерніз-
му. Його становище ускладнюється ще й тим, що він зму-
шений працювати на розвилці між вітчизняним науковим 
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дискурсом, в якому необхідну інформацію потрібно зби-
рати буквально по крихтам, та зарубіжним модерно знав ст-
вом, представленим не лише величезною бібліотекою від-
повідних видань, а й розмаїттям фундаментальних інтерпре-
таторських моделей. Це — дещо двозначне становище Ко-
лумба вже відкритої й обжитої Америки або ж археолога, 
що вирушив на пошук вже інвентаризованих у закордонних 
музеях експонатів, а водночас — людини, яка вирощує у своїй 
вітчизні врожай на землях, котрі, за незначними винятка ми, 
можна назвати цілинними. 

Не останню роль в уповільненому розвої сучасного мо-
дернознавства в Україні відіграли також професійні пріо-
ри тети генерації вітчизняних зарубіжників 1990-х рр. Після 
падіння «залізної завіси» дослідницькі інтереси багатьох із 
них були спрямовані на те, що знаходилося в епіцентрі то-
дішньої мистецької та наукової думки — себто на Постмо-
дерн та актуалізовані ним об’єкти й стратегії дослідження. 
«Прорубування вікна» в закордонний культурний простір 
сприй малося тоді (і здебільшого сприймається так сьогодні) 
передусім як вихід саме у його сучасне літературне та лі-
тературознавче життя. А на тлі подіумних дискусій зару біж-
ної гуманітаристики ідея дослідження модерністської літе-
ра тури набувала присмаку ретро, ставала стрибком у вчо-
рашній, вже пережитий і отрефлектований день літера тур-
ного й культурного життя 8.

Зрозуміло, що тут певним чином спрацював «закон при-
скорення» (Г. Гачев). Однак суттєвим негативним наслідком 

8 При осмисленні нинішньої ситуації у вітчизняному літературознавстві слід 
взяти до уваги також те, що в культурному просторі незалежної України 
заново відкриті модерністські шедеври з’являлися практично водночас із 
постмодерними текстами. Так, українські переклади Целана й Т. С. Еліота, 
Пруста й Зюскінда, Фріша й Бернгарда виходили в світ майже синхронно, 
що певним чином впливало на читацьке сприйняття літературного про-
цесу ХХ ст. взагалі й на рух літературознавчої думки зокрема. Втім, це — 
окрема тема, що заслуговує на увагу з боку фахівців у царині рецептивної 
естетики, психології та соціології читання. 
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цього природного «голоду на сучасність» стало те, що фаза, 
яка безпосередньо передувала постмодернізму, так і за-
лишилася на маргінесах наукового дискурсу. Справді, сьо-
годні в нас все ще відсутні монографії, які б представляли 
україн ському читачеві класиків зарубіжного модернізму: 
Т.С. Еліота, В.Б. Їтса, Е. Паунда, В. Вулф, Гійома Аполлінера, 
А. Камю, Ж.-П. Сартра та ін. У неметафоричному сенсі по 
пальцях можна перелічити написані у нас за роки неза-
лежності мо нографічні дослідження творчості «батьків» мо-
дерністської прози 9. Бракує сучасних українських робіт, в 
яких би спе ціально розроблялися загальнотеоретичні проб-
леми захід но європейського модернізму. Нечасті, на жаль, 
випадки пе рекладів окремих зарубіжних філософських, 
культуро ло гіч них і літературознавчих інтерпретацій твор-
чості модер ністських митців 10 теж не можуть (та й, мабуть, 
не повинні) заповнити собою цей вакуум. Жодним чином 
не заперечу ючи корисність таких видань, все ж таки за-
уважимо, що, з’яв ляючись на горизонті нашого професійного 
читання, вони раз у раз актуалізують протиріччя між захід-
ним дискурсом, який має потужну традицію рефлектуван-
ня над феноменом модернізму, й вітчизняною наукою, для 
якої шлях, подоланий Заходом упродовж доби Модерну, 
залишається тільки кон туром, досі не заповненим барвами 
та лініями рельєфу. 

Зазначена ситуація, є, напевне, найкрасномовнішим ар-
гу ментом на користь вчасності даної проблеми. «Білі плями» 
у нашій рецепції модернізму наполегливо прикликають віт-

9 Еремеев Л., …; Гончаренко Э.П. Творчество Джойса и модернизм 1900—
1930. — Днепропетровск: Наука и образование, 2000. — 243 с.; Гонча-
ренко Э.П. «Дублинцы» Джеймса Джойса: классика модернистской но-
веллы. — Днепропетровск: Наука и образование, 2000. — 76 с.; Волощук Е. 
Хроника странствий духа. Этюды о Франце Кафке — К.: Юниверс, 2001. — 
143 с.

10 Марсель Г. Рільке — людина яка уособлювала буття духу / Марсель Г. Ho-
mo viator. — К.,1999. — С. 235—287; Гадамер Г.Г. Вірш і розмова. Есе. — 
Львів, 2002. — 186 с. та ін.
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чизняних картографів літературного ландшафту ХХ ст. І не 
лише тому, що конфлікт між потребою у заповнені цієї ла-
куни й мінімумом реально спрямованих на це кроків є за-
старілим болючим питанням українського літера турознавст-
ва, а ще й тому, що до того спонукає — ба й навіть зобов’я-
зує — масштаб, місце та значення модерністського мистецт-
ва в духовному та культурному житті ХХ ст.

Адже сьогодні видається безсумнівною теза про те, 
що модернізм є ключовою категорією культури минулого 
сто ліття. Невипадково цей період увійшов до історії куль-
тури як «століття Модерну» (М. Бредбері) 11 — як століття, 
коли мо дерністська свідомість в її не мистецькій, а суто 
світоглядній іпостасі, активно самостверджувалася й екс-
траполювала се бе на всі царини життєвої практики людст-
ва. Модер ніст сь кими ідеями надихалися революції у всіх 
сферах буття, що матеріалізовували відчайдушні споді-
ван ня на кардинальне вдо сконалення «недосконалої» лю-
дини й «недосконалого» світу. Саме модерністський тип 
свідо мості випромінював ду ховні імпульси, що набували 
вигля ду численних локальних соціальних переворотів і сві-
тових воєн; сталінізму й гітле риз му; процесів анархічної 
руйнації просвітницької цивілі зації з властивим їй куль том 
раціо та ти ранічного встанов лення «нового порядку», в яко-
му це «ра ціо» відкривало свій жахливий зворотній бік; ма-
сового ен тузіазму, підігрітого ідеєю побудови раю на зем-
лі, та влаш тування концтаборів масового знищення людей. 
Притаман ним модерністській сві домості пафосом про гре-
сизму бу ли інспіровані «тотальна мобілізація» (Е. Юнгер) 
історії та фронтальний наступ техні ки на природу, епі де-
мічне роз пов сюдження щільно взаємо пов’язаних нігіліс-
тичних та уто пічних настроїв. Апологія та критика духу 
доби Модерну були полюсами, між якими цир кулювали 

11 Bradbury M. The modern British novel. 1878—2001. — Penguin Books (Suf-
folk), 2001. — s. IX—X.
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головні потоки політичної, філософської, культу рологіч-
ної та естетичної думки упродовж більшої частини ХХ ст. 
І значення мо дер нізму в історії мистецтва виходить да-
леко за межі ху дож нього напряму, в якому в найяскраві-
ших формах вті лили ся модерністське світорозуміння. Він 
асо ціюється з «зо лотою добою» зухвалих художніх екс-
перимен тів і п’янких новацій, фундаментальних есте тич-
них відкриттів і ве ликих досягнень, котрі справді, як те 
зухвало пророкува ли деякі авангардистські маніфести по-
чатку ХХ ст., утворили під ва лини нового мистецтва. Все, 
що виникало й існувало в мис тецтві минулого століття, так 
чи так співвідносило себе з мо дернізмом у його худож-
ньому та (або) духовному ви мі рах. Включаючи постмо дер-
нізм, котрий, як би його не трак тували, є плоть від пло ті 
модернізму (невипадково в деяких інтерпретаціях ця спад-
коємність загострюється у визна чен нях пост мо дернізму 
як «пізнього Модерну» 12).

Утім, тема вчасності дослідження Модерну не вичер пу єть-
ся ані специфічною ситуацією, що склалася у відповідній па-
рафії українського літературознавства, ані її ретро- чи перс-
пективними проекціями, ані її надзвичайними повнова жен ня-
ми в гуманітарній думці минулого століття. Чи не найпотужні-
шим джерелом невмирущої актуальності цієї теми є, власне, 
принципово відкритий характер зарубіжного мо дернознав-
чого дискурсу. Мається на увазі ситуація постій ного броу-
нівського руху наукових ідей 13, за умов якого ви являється 

12 Див. Козловски П. Миф о Модерне. Поэтическая философия Эрнста 
Юнгера. — М., 2002.

13 «Тут, — пише Е. Гончаренко, — як і у вітчизняній науці, все значною мірою 
ускладнюється, по-перше, недиференційованим, надто широго узагаль-
неним вживанням самого поняття «модернізм», по-друге, нечіткістю, 
синонімією та плутаниною термінів «модерністський» і «сучасний», «мо-
дер нізм» і «авангард», «палеомодернізм», «неомодернізм» і «постмо дер-
нізм» та ін.» Гончаренко Э.С. Творчество Джойса и модернизм 1900—
1930 гг. — С. 14. 
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неможливим досягнення хоча б відносної стабіль ності у ви-
значенні стрижневих складників категорії модернізм 14. 

Певно ж, за доби постмодерної апології плюралізму бу-
ло б недолугим анахронізмом нарікати на розмаїття кон-
цепцій такого багатогранного й суперечливого явища, яким 
був модернізм. І все ж таки доводиться констатувати, що на 
тлі цього розмаїття неминуче виникає ризик переродження 
відповідного терміну у суцільну фікцію 15. Та головним є те, 
що в режимі постійного й тотального плюралізму думок най-
суттєвіші параметри поняття «модернізм» набувають харак-
теру нерозв’язаних, відкритих вузлових питань.

«Що? Де? Коли?» 
та інші дискусійні питання 
модернознавства 

Справді, після тривалої мандрівки різними 
царинами гуманітаристики ХХ ст., термін «модернізм» так і 
не здобув чіткої власної схеми — навіть на конвенційній ос-
нові. В одному з фундаментальних досліджень німецького 
модерністського роману, що побачило світ наприкінці ми-
нулого століття, виноситься досить суворий вердикт щодо 
його дефінітивної невизначеності: «Попри те, що термін «Мо-
дерн» пристрасно й інколи з чималою віддачею вживається 
в інтерпретаціях модерністської музики, модерністського 
малярства, модерністської поезії, слід визнати, що його іс-
то ричну проекцію, філософські передумови та естетичну 

14 Тим більш неможливою, як відмічає у своєму дослідженні відомий вче-
ний Р. Шеппард, виявляється й «остаточна дефініція» на основі виявлен-
ня «однієї чи кількох ключових ознак, проблем або спільних рис». Див.: 
Sheppard R. The Problematics of European Modernism // Theorising Mo-
der nism: Essays in Critical Theory / Ed. by S. Giles. — L., N.Y.: Routledge, 
1993. — P. 2—51.

15 Зважаючи на це, цілком припустимим було б перетлумачити вживану 
П. Козловські формулу «міф про модерн» як діагноз певної тенденції у 
відповідно спеціалізованій науковій практиці. 
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структуру ніхто так і не висвітлив. Тож маємо підставу без 
зайвих застережень стверджувати, що компетентні науки й 
вчені домовилися між собою поки що взагалі не порушу-
вати засадничі питання про сутність Модерну» 16. 

Напевне, можна було б заперечити авторові цього ка-
тегоричного судження, що, принаймні, спроби визначення 
й опису домінантних компонентів модерністської пара диг-
ми в мистецтві й культурі здійснювалися неодноразово 17. 
Але важко не погодитися з тим, що тут — нехай у полемічно 
загостреній формі — діагностується стан «кризи терміну». І 
типовою ознакою цієї кризи є те, що вільне оперування тер-
міном «модернізм» досить часто супроводжується «фігура-
ми умовчання» щодо його конкретного змісту. 

Як на приклади «перебоїв» у визначенні модернізму мож-
на покликатися на присвячені йому статті у зарубіжній до-
від ковій літературі. У найкращому випадку їхні автори об-
ме жуються коротким переліком декількох характер них оз-
нак модернізму, уникаючи формулювань, які б роз шиф-
ровували змістове наповнення терміну 18, а в гіршому — 
пропонують розпливчасті й заплутані дефініції, які важко 
піддаються чи тацькому декодуванню. З таким-от гіршим ви-

16 Petersen J. H. Der deutsche Roman der Moderne… — S. 1.
17 У тій таки германістиці є роботи, що привертають увагу саме багатством 

теоретичних узагальнень щодо феномену модернізму. Назвемо тут ли-
ше деякі з них: Blume B. Moderne // Das Fischer Lexikon, Literatur, Bd. 2, 
2, Ffm. 1965. — S. 379—400; Piepmeyer R. Modern, die Moderne // Hi-
storisches Wo..rterbuch der Philosophie. Bd. 6. — Stuttgart, 1984. Розгор-
нуте пояснення категорії «модернізм» міститься також у вже згадуваній 
книжці М. Бредбері «The modern British novel. 1878—2000».

18 Див.: «The Oxford Companion to English literature» / Ed. by Margaret Drab-
ble. 5th edition. — Oxford Univ. Press. — Avon, 1991; «The Cambridge guide 
to literature in English / Ed. by Ian Ousby. Foreword by Margaret Atwood. — 
Press Syndicate of the Univ. of Cambridge. — N 4 (USA), 1998; «The Con-
cige Cambridge History of English Literature. By George Sampson / 3rd Ed. 
revised by R. C. Churchill. C. U. P. — Athenacum Press. Ltd., Gateshed, 1995; 
Bloomsbury Guide to English literature. 3rd edition / Ed. by Marion Wynne-
Davies. — Bl. — Suffollk, 1992.
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падком ми сти каємося, наприклад, в «Енциклопедії постмо-
дернізму», укла деної за редакцією Ч.Е. Вінквіста й В.Е. Тейло-
ра: «Модер нізм, — зазначено там, — це назва, яку було да-
но літера тур ному, філософському та історичному періо-
дові, що тривав приблизно від 1890 по 1950 р.; він був 
по значений вірою в єдність досвіду, пануванням універ-
сального та визначним смис лом відсилань». За цією мало-
зрозумілою дефініцією йде не менш сумнівний пасаж, який, 
до того ж, почасти її за перечує — принаймні у пункті ви-
значення модернізму як «історичного періоду»: «Модер-
ністську добу можна мис ли ти як тривалу неясність «або — 
або». Або модернізм був іс то рич ною добою, що продов-
жила пізні романтичні та вік то ріан сь кі ідеали і заверши ла ся 
приблизно із закінченням Другої світової війни (так званий 
високий модернізм) або модер нізм — це просто ідео ло-
гічний заклик до певної су купності спільних стилістичних, 
культурних та філософських понять і методів» 19. Такі слов-
никові характеристики є наочними підтвердженнями відо-
мої думки, лаконічно сфор мульованої Б. Бергонці: «знач-
но простіше розглядати мо дер нізм на кон кретних прик ла-
дах, ніж дати йому визначення» 20.

Будь-які спроби визначення модернізму передусім нара-
жаються на питання, про який, власне, модернізм ідеться. 
Мінімальний перелік основних його модифікацій, які фігу-
рують у працях представників різних галузей гуманітаристики, 
охоплює «політичний», «філософський», «раціоналістичний», 
«цивілізаційний», «культурний», «естетичний»/«мистецький» і — 
з-поміж інших — «літературний» модернізми. Кожен з них 
по-різному локалізується в часі й, по суті, має специфічне 
змістове на повнення. Невипадково у роботах останніх де-

19 Енциклопедія постмодернізму / За ред. Чарльза Е. Вінквіста та Віктора 
Е. Тейлора (пер. з англ. В. Шовкуна). — К., 2003. — С. 268—269. 

20 Bergonzi В. Late Victorian to Modernist // The Oxford Illustrated History of 
Eng lish literature / Ed. by Pat Rogers. — Oxford Univ. Press., 1990. — S. 408—
409. 
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ся тиліть де далі наполегливіше лунає думка про необхідність 
розме жування модифікацій модернізму — «філософсько-
го» й «ес те тичного» 21, «цивілізаційного» й «культурного» 22, 
«ра ціоналістичного» й «літературного» 23 та ін. Т. Анц у своїй 
статті «Суспільна модернізація, літературний модерн та фі-
ло софія постмодерну» слушно пише про розповсюджене 
в модернознавстві помилкове склеювання понять «цивілі-
заційний» та «естетичний» модернізми: «Наприкінці ХІХ й 
упродовж цілого ХХ сторіччя, називаючи слово «модерн», 
говорили насправді про дві різні речі, які, щоправда, пе ре-
бували у безпосередньому зв’язку: з одного боку, під «мо-
дерном» розуміють модернізаційні процеси в суспільстві, 
змальовані й проаналізовані в новітньому модернознавстві 
в межах історичних і соціальних наук. У цьому сенсі «мо-
дерн» означає соціокультурні еволюційні процеси, які на-
бували особливого прискорення, починаючи від доби Про-
світ ницт ва: процеси раціоналізації, технізації, індустріаліза-
ції, під ви щення соціальної мобільності, експансія процесів 
масової комунікації і бюрократизації, диференціація де-
далі склад нішої суспільної системи, руйнування традицій-
них міфів і кри тична перевірка метафізичних постулатів, 
оперте на ві ру в поступ розширення влади раціо над зо-
внішньою при родою, а в соціопсихологічній царині — зма-
льований Нор бертом Еліасом примус цивілізаційного суб’єк-

21 На їхню розбіжність, зокрема, вказує Ю. Габермас у передмові до «Фі-
лософського дискурсу Модерну».

22 Про глобальне протиріччя між процесами прискореної модернізації за-
хідного суспільства («цивілізаційний» Модерн) та кристалізацією, себто 
окостенінням «культурного» Модерну говорить А. Гелен // Mythos und 
Moderne. — Hrsg. K.H. Bohrer. — Frankfurt/M., 1982. — S. 415—430. 

23 Цій темі присвячений спеціальний розділ у монографії С. Вієтти «Літе-
ра турний Модерн: проблемно-історичний погляд на німецькомовну 
літе ратуру від Гьольдерліна до Томаса Бернгарда». Див.: Vietta S. Die lite-
rarische Moderne: eine problemgeschichtliche Darstellung der deutsch-
sprachigen Literatur von Ho. .lderlin bis Thomas Bernhard. — Stuttgart: 
Metzler, 1992.
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та до дис цип лінування власної вдачі, тіла й афектів. Від цьо го 
«циві лі за ційного модерну» слід відрізняти інший модерн: 
«есте тич ний». Він по-різному виявився в літературі, музиці, 
ма лярст ві, архітектурі» 24.

По суті аналогічне розмежування здійснюють Ч. Харрі-
сон і П. Вуд, коли виокремлюють три взаємопов’язані, але 
нетотожні поняття: «модернізацію», «модерність» і «модер-
нізм». Тут також варто навести розлогу цитату: «Поняття «мо-
дернізація» означає процеси в царині наукового й техно ло-
гічного прогресу, що призвели в той період до оновлення 
світу. Модернізація передбачає, зокрема, зростаюче значен-
ня машинної техніки, яке не в останню чергу завдячує своїм 
зростанням розвиткові двигуна внутрішнього згорання та 
його наслідками для інженерного будівництва й важкої ін-
дустрії. У ретроспекції складно відчути масштаб здійсненого 
тоді перевороту. В європейських спільнотах, які пережили 
цей злам на початку ХХ ст., нові елементи почали з без пре-
цедентною швидкістю витісняти старі. Поняття «модерність» 
вказує на соціокультурні обставини цього об’єктивного пе-
ревороту, на особливості життя за умов, що радикально змі-
нилися. Модерність була формою досвіду, формою свідо-
мості — свідомості змін і адаптації до цих змін. Проте вона 
означає також конкретні наслідки таких змін для людей, а 
саме тип характеру, сформований на тлі перевороту й адап-
тації до нього. Вона була як загальним, так і індивідуально-
внутрішнім досвідом. Модерність містить у собі неусталене 
симбіозне ставлення до модернізму — себто до свідомої 
реф лексії й дистиляції, одне слово, до репрезентації неупо-
рядкованого нового досвіду. Нелегко встановити кордони 
між цими поняттями. У певному сенсі досвід не можна на-
бути раніше, ніж він буде репрезентований; але було б без-
глуздям впадати в екстрему й стверджувати, ніби досвід Мо-

24 Анц Т. Суспільна модернізація, літературний модерн і філософія пост-
модерну // Експресіонізм : Зб. наук. праць. — Львів, 2002. — С. 9—10.
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дерну не був можливий поза модерністського мистецтва, 
котре було пробним каменем цього досвіду» 25.

Здійснена тут диференціація видається цілком слушною і 
продуктивною для подальшого структурування поняття «Мо-
дерн», а отже, і для розокремлення різних модифікацій мо дер-
нізму. Відсутність подібних операцій значною мірою сприя ла 
тому, що визначення хронологічних меж модер нізму, яке, 
по суті, є першим кроком у дефінуванні від по відного терміну, 
набуло характеру однієї з найскладніших проблем модер-
нознавства 26. Красномовне питання «Коли був модернізм?» 27, 

25 Harrison Ch., Wood P. Einleitung zum Kapitel «Die Idee der modernen Welt» // 
«Kunsttheorie im 20. Jahrhunde...». — Bd. 1. — S. 164. Варто, мабуть, хоча б 
побіжно сказати про те, що наведені в цитаті визначення понять «мо дер-
нізація» та «модерність» не є канонічними. Разом із категорією «модернізм» 
вони оточені різноманітними потрактуваннями. Наприклад, у німець ко-
мовній гуманітаристиці теорія модернізації ґрунтується на веберовському 
тлумаченні поняття «Модерн». Цікаво також, який смисл вкладав у поняття 
модерності — ще його беручи в лапки, як незвичне, — Ш. Бодлер: «ефе-
мерні, швидкоплинні форми прекрасного в сучасному житті формують ті 
його характерні риси, які, з дозволу нашого читача, ми можемо визначити 
як «Модерність» (цит. за вид.: Baudelaire Ch. Der Maler des modernen Le-
bens // Baudelaire Ch. Gesammelte Schriften. — Hrsg. M. Bruns. — Bd. 4. — 
Daarmstadt. — 1982. — S. 286). 

26 Варто взяти до уваги також і інші чинники ускладнення цього питання. Це, 
по-перше, історія утвердження у культурному словообігу слова «мо дер ний» 
і, зокрема, впливи його безпосередньої семантики («новітній», «сучас ний», 
«нинішній»), яка підштовхувала тлумачити відповідний термін як позначення 
щоразу сучасних, ба й навіть модних течій у мисленні та культурі, що врешті-
решт й сприяло пролонгуванню його актуальності на по суті необмежене 
майбутнє. А по-друге, конотації, які домінували в понятті «модерний» за до би 
знаменитих «суперечок давніх і нових» («Qure lle des Anciens et des Moder-
nes»): вони зі свого боку посприяли тому, аби нижня межа доби Модерну 
була відсунута вглиб часу й пов’язана з періодом тих-таки «сутичок» (поси-
лання на такі конотації робить, наприклад, Ю. Габермас). Детальніше про 
історію поняття «модерний» див.: Freund W. Modernus und andere Zeitbe-
grieffe des Mittelalters. Ko..ln/Graz, 1957; Jauss H. R. Literarische Tradition und 
gegenwa..rtiges Bewusstsein der Modernita. .t // Jauss H. R. Literaturgeschichte 
als Provokation der Literaturwissenschaft. Ffm., 1970. — S. 11—66.

27 Williams R. When Was Modernism? // The Politics of Modernism: Against 
the New Conformists. — London-New York: Verso, 1989.
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винесене в заголовок роботи Р. Вільямса, оприлюдненої ще 
1987 р., й понині зберігає статус патової проблеми, яку не-
можливо ані розв’язати, ані відкинути. Відповіді вчених, які 
вбачають у модернізмі унікальний етап (а не епоху, котра пе-
ріодично повторюється в історії культури) у своїй сукупності 
охоплюють величезний часовий пласт, що його нижня межа 
коливається в діапазоні між початком Нового часу і кінцем 
ХІХ ст., а верхня — між 1910 р. і нашою сучасністю 28. Від-
повідно стискаються або ж, навпаки, розсуваються межі три-
валості модернізму: мінімальна відстань між ними дорівнює 
двадцятиріччю, яке збігається з рубежем ХІХ—ХХ ст., а мак-
симальна — майже чотирьом століттям. 

Тож коли був Модерн?

Точка відліку Модерну в науковій літера-
турі вільно курсує у столітньому проміжку, утворюваному 
ренесансною добою — початком ХХ ст., а фінальна риса 
так само вільно дрейфує ледь не по всій поверхні ХХ ст. 29 
Нонсенсними видаються збіги, що виникають внаслідок на-
кладання однієї концепції хронології Модерну на іншу. Та кий 
збіг виникає, приміром, при зіставленні знаменитої де кла-
рації В. Вулф про те, що модернізм з’явився 1910 р., і за-
гальноприйнятим датуванням тим-таки 1910-м роком кінця 

28 Невипадково у другій третині ХХ ст. увійшло у вжиток поняття Транс-
модерну, див.: Dumitriu P. Die Transmoderne. Zur Situation des Romans. — 
Ffm.,1965. 

29 Це протиріччя вже перетворилося на майже шаблонну фігуру вислов лю-
вань у науковій літературі. Як маргінальний, але вельми показовий приклад 
можна навести редакторську зноску до терміну «модернізм» у збірці «Ні-
мецьке філософське літературознавство»: «Модернізм представляє со бою 
дуже широке поняття. На відміну від, наприклад, іспанської чи поль ської 
літератури, його частіше за все відносять до періоду, який почи нається ні-
мецьким Просвітництвом (середина ХVІІІ ст.) і триває аж до наших днів. 
Інше використання цього поняття стосується ХХ ст. Див.: Немецкое фи-
лософское литературоведение. Антология. — СПб., 2001. — 445 с.
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«віденського Модерну». Не менш курйозними виглядають 
деякі спроби примирення суперечливих потрактувань у па-
ліативних узагальненнях такого штибу: «Існують достатні під-
стави розглядати як модерністську загальну «бюргерську» 
епоху, що почалася з Просвітництва (біля 1750 р.) 30, але пра-
вомірно також визнати й пізніше народження сучасної лю ди-
ни, і цією обставиною можна пояснити, чому для більш близь-
кого нам мистецтва, що розвивалося вже після 1850 р., себто 
після Просвітництва й романтизму, теж було обрано визна-
чення «модерне» 31. При цьому автор не обтяжує читача ані 
розшифруванням «достатніх підстав» кожної з двох концеп-
цій, які, по суті, одна одну скасовують, ані аргументацією на 
користь їхнього механічного сполучення. З подібними ком-
промісними узагальненнями конкурують рішучі «гліссандо», 
зроблені у книжці ««Я» Нового часу в літературі XVІІІ—ХХ 
сторіч. До діалектики Модерну» по всьому зазначеному в її 
назві часовому діапазону: тут Модерн ідентифікується то з 
Новим часом, то з Просвітництвом; тут — всупереч хроно ло-
гічній послідовності — також стверджується, ніби само кри тика 
даної епохи була пов’язана з Гегелем, тим часом як по чатком 
і центром обертання модернізму є філософія Ніцше 32. На-
ве дені приклади переконують у тому, що єдиний конст рук-
тивний підхід до висвітлення цього питання полягає не в то-
му, аби збирати в одній «солянці» конгломератні концепції, 
а, навпаки, в тому, аби їх по можливості розмежовувати. 

Досить вдала спроба такого розмежування найвпли во-
віших інтерпретаційних моделей хронології Модерну пред-
ставлена на сторінках дослідження С. Вієтти «Літературний 

30 Датування зроблене з огляду на специфіку хронології німецького Про-
світництва.

31 F. Adama von Scheltema. Die Kunst der Moderne (= DieKunst des Abend-
landes, Bd.V). — Stuttgart 1960. — S. 1.  

32 Ulrich Fu..lleborn u. Manfred Engel (Hg.). Das neuzeitliche Ich in der Literatur des 
18. und 20. Jahrhunderts. Zur Dialektik der Moderne. — Mu..nchen, 1998. — 
S. 338, 22, 322.
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Модерн: проблемно-історичний погляд на німецькомовну 
літературу від Гельдерліна до Томаса Бернгарда» 33. Викорис-
товуючи це та інші дослідження, пропонуємо увазі читача пе-
релік і стислий опис основних інтерпретаційних моделей 
хронології модернізму.

1. Поняття «Модерн» є синонімічним поняттю «Но вий 
час» 34. За головний аргумент їхньої синхронізації пра вить 
відомий переворот у мисленні людства 35, зумовлений науко-
вими відкриттями доби Відродження 36. Симпто ма тично, втім, 

33 Vietta S. Die literarische Moderne.. . — S. 17—39.
34 Їхню синонімічність узаконив ще Гегель, котрий, як відомо, одним із пер-

ших зайнявся розробкою категорії Модерну в філософській площині. 
«Новий час, — писав він, — і є «час Модерну» (цит. за кн.: Koselleck. Ver-
gangene Zukunft. — Frankfurt/M., 1979. — S. 314). 

35 Як зазначав український дослідник М. Ігнатенко, наприкінці доби Від-
родження почало формуватися близьке до сьогоднішнього уявлення 
про «сучасність», що вдихнуло життя у саме слово «модерн»: «Поняття 
сучасності стосовно художньої культури, як і історичної дійсності вза-
галі, виникло в порівняно недалекому минулому, — з більшими чи мен-
шими відхиленнями його можна пов’язувати з початком ХVІ ст. У мовах 
нашого континенту до того часу не існувало й слова, яке б позначало 
його. Принаймні, слово «modern» (сучасний) стало неологізмом для вче-
ної літератури цієї доби — виведено його від «modo» — що в серед ньо-
вічній латині мало значення «саме тепер» (Ігнатенко М. А. Генезис су-
часного художнього мислення. — К., 1986. — С. 3).

36 З-поміж найзначніших світоглядних зсувів, спричинених потужним про-
ривом наук за доби Відродження, зазвичай вирізняють відкриття доступу 
до універсуму людських знань, провідну роль природознавчих наук (пе-
редусім — астрономії та фізики, що мало парадигматичне значення), емпі-
ричне пізнання світу й пов’язаний із цим розвиток техніки, секуляризацій-
ні процеси, пріоритетність категорій «раціонального» «корисного» тощо 
(останні, наприклад, детально розглядалися в працях видатних філософів 
ХХ ст. — М. Вебера, Т.В. Адорно / М. Горкгаймера, М. Гайдеггера та ін., 
див.: Weber M. Die protestantische Ethik. — 2 Bd. Hrsg. J. Winckelman. — 
Gu..s terloh, 1991/1987; Lukacs G. Geschichte und Klassenbewusstsein. 
Stu dien u..ber marxistische Dialektik. Taschenbuchausgabe. Nuewied, 1970; 
Adorno Th. W., Horkheimer M. Dialektik der Aufkla..rung. — Amsterdam, 1947; 
Heidegger M. Die Frage nach dem Ding. Zu Kants Lehre von den transzen-
dentalen Grundsa..tzen. Gesamtausgabe. Bd. 41. Hrsg. P. Jager — Frankfurt a.M., 
1984. З-поміж найцікавіших робіт, в яких досліджується вплив відкриттів 
природничих наук на формування нової свідомості, слід відмітити такі: 
Kuhn Th. Die Entstehung des Neues. — Frankfurt a.M., 1977; Nelson B. Der Urs-



28

ЧАСТИНА ПЕРША
ДОБА «ІЗМІВ» У ТЕОРЕТИЧНІЙ ... РЕФЛЕКСІЇ

що прихильники даної точки зору виступають за необхідність 
вживання терміну «Модерн» ще й у вузькому смислі — для 
позначення суми естетичних новацій у мистецтві межі ХІХ—
ХХ ст. 37 Відтак вони фактично визнають екстериторіальність 
естетичного модернізму в загальному масиві культури Но-
вого часу, а заразом — і певний дефект оперування тер мі-
ном, що за таких коректив повинен позначати одразу ж дві 
доби, одна з яких схована в іншій, немов у матрьошці. 

2. Ототожнення Модерну з періодом ХVІІ — поч. 
ХVІІІ ст. Підставою для цього слугують, зокрема, популярні 
у зазна чений період «суперечки давніх та нових», що за-
свідчили — і не лише своїм змістом, а й самим фактом свого 
існування, — усвідомлення європейською думкою межі, яка 
вочевидь від окремлювала «старе», «давнє» від «сучасного» 
(«модерного»), а відтак відмічала собою перехід євро пей-
ської культури на но вий ступінь розвитку. У цих дискусіях 
увиразнило себе нове іс то ричне й культурне мислення, яке, 
на думку С. Вієтти, «у своєї зорієнтованості на прогрес та 
розвиток національної само сві домості відхрещувалося від 
античної спадщини, однак на то мість внаслідок цього від ме-
жовування й національно-куль тур ної спрямованості по трап-
ляло в тенета сучасної історії» 38.

Безумовно, тоді відбулися кардинальні зміни у світо сприй-
нятті й способі мислення європейців, що передусім від-
билося у працях Декарта, Гоббса, Локка та інших мислителів, 
для яких людський розум став віссю філософських реф-

prung der Moderne. — Frankfurt a.M., 1977; Nelson B. Die Genesis der ko-
pernikanischen Welt. — Frankfurt a. M., 1975; Blumenberg H. Die Legimita..t 
der Neuzeit. — Frankfurt a.M., 1966; Mittelstraß J. Neuzeit und Aufkla..rung. 
Studien zur Entstehung der neuzeitlichen Wissenschaft und Philosophie. — 
Berlin/New York, 1970. 

37 Hemmerich G. U
..

berlegungen zum Pha..nomen der Moderne und ihrer Ge-
schichte // Zur Geschihtlichkeit der Moderne. Der Begriff der literarischen 
Mo derne in Theorie und Deutung. Festschr. U. Fu..lleborn. Hrsg. T. Elm und 
G. Hemmerich. — Mu..nchen, 1982. — S. 24, 35. 

38 Vietta S. Die literarische Moderne.. . — S. 18.
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лексій. Проте досить уявити собі хрестоматійних представ-
ників модерністської літератури, аби відчути разючу втрату 
актуальності провідних ідей культури ХVІІ ст. у першій поло-
ви ні XX ст. Чи не намагалися експресіоністи й сюрреалісти у 
своїх апокаліп тичних галюцинаціях або ж «автоматично» на-
писаних вір шах поховати «розум», що його плекали згадані 
філософи мину лого? Чи було таким важливим для Кафки, 
Пруста, Джой са, Гемінгвея відокремлення від античності в 
ім’я утвердження своєї сучасності? Хіба ж в їхньому розумін ні 
не відігравала ролі музейної давнини саме та апологія раціо, 
що визріла в лоні філософської думки ХVІІ — поч. ХVІІІ ст.? Ці 
й дотичні до них питання мимохіть наводять на роздуми про 
те, що «літературний» модернізм ХХ ст. як мінімум не пере-
бував у взаєминах безпосередньої спадкоємності з «філо-
софським» модернізмом ХVІІ — поч. ХVІІІ ст., а зрештою — і 
на сумнів щодо правомірності їхнього поєднання 39.

3. Модерн є продуктом Просвітництва. А відтак поча-
ток модерністської доби датується серединою або кінцем 
ХVІІІ ст., а її завершальна стадія — серединою або навіть 
кін цем ХХ ст. Дана модель, якою інтенсивно послуговують-
ся германісти останніх двох десятиліть, ґрунтується на нау ко-
вих ідеях Т.В. Адорно і М. Горкгаймера, викладених, зокре-
ма, в їхній спільній книжці «Діалектика Просвітництва». Під 

39 Крім того, слід мати на увазі також те, що «суперечки давніх та нових» не 
були прерогативою лише цієї доби; вони реактуалізовувалися і в пізніші 
історичні періоди, зокрема, як це буде показано далі, і на межі ХІХ—
ХХ ст. Тому їхнє використання для обґрунтування даної теорії Модерну 
видається небездоганним. Варто тут послатися на Яусса, який вказував 
на те, що «вся європейська культура постає у вигляді циклічних протисто-
янь «старого й нового», і не за принципом «між іншим», а у притаманному 
їй самобутньому історичному образі, як тривала Querelle des Anciens et 
des Modernes — як нескінчена суперечка, котра в процесі свого руху 
від старого до нового стилю, від художньої епохи до художньої епохи й, 
зрештою, в процесі прискорення Нового часу, від минулого авангарду 
до наступного щоразу знову оживає» (Jauss H. R. Studien zum Epo chen-
wandel der a..sthetischen Moderne. — 2 Aufl., Frankfurt a. M., 1990. — S. 70.
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впливом цієї роботи Г.Р. Яусс 40 дійшов висновку про те, що 
витоки Модерну доцільно виводити не із «сперечань давніх 
та нових», як він вважав раніше, а з Просвітництва — себто з 
філософських й художніх відкриттів Руссо, а також із су-
спільної реакції розчарування у сподіваннях, породжених 
фран цузькою революцією 1789 р. 41 Важливо, що, на від-
мі ну від попередніх, ця модель безпосередньо торкається 
естетичного (літературного) модернізму 42. Воднораз слід за-
уважити, що передбачена цією концепцією екстраполяція 
поняття Модерну на доволі широке поле німецькомовної 
культури й акцентування наскрізних ідей-носіїв модерніст-
ського «духу часу» призводить до стирання якісних, помітних 
бодай неозброєному оку відмінностей між дистанційова-
ними в часі, а, головне, в духовному й естетичному досвіді 
значними явищами німецькомовного дискурсу — наприк-
лад, між ро мантизмом та експресіонізмом. 

4. Згідно з наступною теорією, літературний модернізм 
був започаткований творчістю французьких поетів другої 
половини ХІХ ст. — Ш. Бодлером, А. Рембо, С. Малларме 43. 

40 У роботі під красномовною назвою «Літературний процес модернізму від 
Руссо до Адорно» Яусс відверто визнав факт такого впливу: «Поштовх до 
того, аби приписати Модерну початок, сьогодні вже майже канонізова-
ний, дала мені «Діалектика Просвітництва» Адорно й Горкгаймера.. . ці 
знамениті тези зобов’язують шукати поворот до самосвідомості нашого 
Модерну не лише в середині ХІХ ст., а вже в середині ХVІІ ст.». Див.: 
Jauss H. R. Der literarische Prozess des Modernismus von Rousseau bis Ador-
no // Epochenschwelle und Epochenbewusstsein. Mu..nchen, 1987. — S. 247. 
Утім, у про цесі подальшої розробки своєї теорії Яусс відсунув цю межу 
в кінець ХVІІІ ст., коли в суспільній свідомості запанували настрої роз-
чарування у Великій французькій революції. 

41 Ibid., S. 254.
42 Нагадаємо, що з ХVІІІ ст. виводить витоки Модерну також Ю. Габермас: у фі-

лософському дискурсі, підкреслює він, «ще з кінця ХVІІІ ст. Модерн стає од-
нією з головних тем» («Філософський дискурс Модерну», цит. вид. — С. 11).

43 Наприклад, Г. Г. Гадамер вважав, що біля витоків усієї сучасної лірики, яку 
вирізняє прагнення до подолання «риторично-прозаїчного елементу», 
стоїть постать С. Малларме. (Гадамер Г. Г. Райнер Марія Рільке через 50 
років // Гадамер Г.Г. Вірш і розмова. Есе. — Львів, 2002. — С. 66). Справ-
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Вирішальне значення для утвердження цього підходу мала 
монографія Г. Фрідріха «Структура модерної лірики. Від Бод-
лера до сучасності» (1956), в якій була представлена цілісна 
картина провідних тенденцій модерністської поезії 44. Транс-
понуючи цю модель на німецькомовну літературу, вчені зна-
ходили зачатки модерністської образності та язикових форм 
ще у Гофмана, Гайне, Г. Бюхнера 45. Та й сам Г. Фрідріх у 
своєму дослідженні покликався — як на споріднені модер-
ністській поезії явища — на спадщину Новаліса та інших ні-
мецьких романтиків 46. 

Певно ж, чимало ідей французьких символістів і німець-
ких романтиків, — скажімо, усвідомлення поезії як голосу 
несвідомого, а поета як духовидця, що перебуває в опозиції 

ді, цей митець відіграв важливу роль у становленні засад нового поетич-
ного мислення. Він сформулював вимоги, які невдовзі перетворилися на 
важливі естетичні орієнтири для поетів к. ХІХ — поч. ХХ ст.: зокрема, 
думку про те, що поет повинен не називати речі, а сугестивно на них 
натякати, що поет має зображувати предмети насамперед задля вира-
ження власного душевного стану, що в ході творчого акту відбувається 
встановлення «таємничих тотожностей» та ін. 

44 Friedrich H. Die Struktur der modernen Lyrik. Von Baudelaire bis zur Gegen-
wart. Hamburg, 1956.

45 Див.: Kaiser G. R. Zur Metaphorik der Moderne // Synthesis 10, Bukarest, 
1983. — S. 65 ff; Geldrich H. Heine und der spanisch-amerikanische Mo-
dernismo. — Bern u.a., 1971. 

46 Висловлені Г. Фрідріхом ідеї знайшли подальший розвиток у широкій 
дискусії германістів, що почалася в 1950-ті рр. У межах цієї дискусії особ-
ливо продуктивними виявилися наукові ідеї Г.О. Бюргера (Про структурну 
єдність класичної та сучасної німецької лірики», 1959), К.О. Конраді (Су-
часна лірика та традиція», 1958), П. Бекмана («Спосіб оповіді сучасної лі-
рики», 1953) та ін. Найзначніші роботи, породжені зазначеним обгово-
ренням, були надруковані в збірці «Zur Lyrik-Diskussion». Hrsg. von R. Grimm. 
Darmstadt, 1974. Дана модель періодизації німецькомовного Модерну ак-
тивно експлуатувалася й у германістиці наступних років. Див.: Bohrer K. H. 
Der romantische Brief. Die Entstehung a..sthetischer Subjektivita..t. — Frankfurt /M., 
1989 (1987), Die Kritik der Romantik. Der Verdacht der Philosophie gegen 
der literarische Moderne. — Frankfurt/M.,1989; Hofe G., Pfaff P., Das Elend 
des Polyphem. Zum Thema der Subjektivita..t bei Thomas Bernhard, Peter Hand-
ke, Wolfgang Koeppen und Botto Strauß. — Frankfurt/M., 1980. 
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до суспільства 47, спрага Абсолютного, нові підходи до мож-
ливостей поетичного слова та ін., справді ознаменували пе-
реворот у художній літературі й з часом викристалізувалися 
в засадничі принципи модерністської естетики. Але за всієї 
переконливості аргументів на користь такого підходу, за 
всьо го багатства його потенцій для літературознавчих до-
слід жень, він має своїм зворотним боком те ж таке ніве лю-
вання кордонів між вочевидь різними етапами літературного 
життя упродовж вказаного періоду. Адже на тлі зумовленої 
ним актуалізації континуальності літературного дискурсу знач-
ною мірою стирається якісний перехід, що відбувся в мис-
тецтві на межі ХІХ—ХХ ст. й живився не тільки зсувами в 
естетичній думці, а й відкриттями у царинах філософії, нау-
ки, техніки, загальним наступом «цивілізаційного» Модерну 
на історію, революційними змінами соціальної дійсності. На-
віть стосов но французької поезії, де зв’язок між вищезгада-
ними поета ми ХІХ ст. і авангардистами ХХ ст. видається на-
чебто прозо рішим, постає питання про напружену діалек ти-
ку їхніх вза ємин, що вбирала в себе як елементи спад ко єм-

ності, так і елементи заперечення. За характерний приклад 
тут міг би правити Гійом Аполлінер, що на початку своєї 
творчості віддав данину наслідування символістській ліриці, 
а, досяг нувши творчої зрілості, пішов в іншому напрямку, для 
якого вигадав особливу назву: «сюрреалізм» 48. Схожа ло гіка 
розвитку спостерігається й у творчій еволюції австрійсь ко-
го поета Р.М. Рільке. І ту ж таки тенденцію можна побачити 

47 Тут, мабуть, доречно було б згадати категоричне судження Бодлера щодо 
геніїв-митців: «Усім їм властивий опозиційний і революційний характер; усі 
вони є репрезентантами найкращого в людській гордості й піднесеності — 
тієї дуже рідкої потреби вести боротьбу з тривіальністю й знищувати її» // 
Baudelaire Ch. Der Maler des modernen Lebens. — Op. cit. — S. 404. 

48 Детальніше про особливості поетичної реформи, здійсненої Аполліне-
ром, див:. Балашов Н.И. Аполлинер и его место во французской поэ-
зии/ Гийом Аполлінер. Стихи. — М.: Наука, 1967. — С. 203—282; Нали-
вайко Д.С. Панорама французької поезії від Аполлінера до Превера // 
Вікно в світ. . . — 2000. — № 1. — С. 118—119.
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й у російській поезії на початку ХХ ст., коли найзначніші її 
течії, акмеїзм і футуризм, оголосили війну своєму попе ред-
нику — символізму. Зрештою, варто зважити на те, що од-
нією з визначальних рис модернізму деякі вчені вважають 
саме настанову на розрив із традицією, зокрема — з літе-
ратурною традицією ХІХ ст. Недарма Харольд Розенберг 
назвав своє дослідження модернізму «Традиція нового» 49, а 
в Кембріджському путівнику по англійській літературі зазна-
чається, що модернізм був не стільки революцією, скільки 
розривом, дисоціацією катастрофічного ґатунку 50. Все це 
слід мати на увазі при роботі з німецькомовною літе ра ту-
рою, котра не знала такого потужного розвитку символіз-
му, як, скажімо, Франція чи Росія, і в котрій символізм був 
чи мось на кшталт сполучної ланки між романтизмом і зрі-
лим модернізмом 51 (дана особливість, до речі, також спо-
нукала дослідників шукати витоки Модерну у більш від да-
леному минулому).

5. Водночас у зарубіжному літературознавстві функціо-
нує модель мікромодерну, відповідно до якої доба Мо дер-
ну датується кінцем ХІХ — початком ХХ ст. (1910/1914 р.) 52. 
Її наявність є свідченням того, що даний період дійсно ви-
падає з великих проміжків історії культури та мистецтва 
Но вого часу, якими оперують концепції «великого» Модер-
ну. Випадає — якщо залишити осторонь усі зовнішні об ста-
вини, породжені бурхливою активізацією цивілізаційного 
мо дернізму й революційними змінами в суспільній свідо-

49 Rosenberg H. The Tradition of the New, 1959.
50 Cambridge quite to Literature in English. Edited by Ian Ousby. — Press Syn-

dicate of the Univ. of C. — № 4 (USA), 1988. — Р. 675. 
51 І символістські, і натуралістичні, і імпресіоністичні тенденції (останні набули 

особливого розмаху в австрійській літературі), здебільшого імпортовані у 
німецькомовний світ з відчутним запізненням з-за кордону, розвивалися тут 
майже одночасно з тенденціями до їхнього подолання. Детальніше про це 
див. Geschichte der deutschen Literatur… — Bd. 3. — S. 169—175. 

52 Kreuzer H. Zur Periodisierung der «modernen» deutschen Literatur // Basis. 
Jahrb. f. dt. Gegenwartsliteratur 2. — 1971. — S. 501—505.
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мості — навіть на рівні суто естетичному. Адже на тлі попе-
редніх періодів Нового часу, а тим паче на тлі найближ-
чого до нього ХІХ ст., літературний процес межі ХІХ—ХХ ст. 
справді вирізняється неймовірною строкатістю. Цю особ-
ливість у свій спосіб відбиває перелік термінів, що вжива-
ються у німецькомовному літературознавстві для позначен-
ня різноманітних явищ у літературі та мистецтві названої доби: 
«імпресіонізм», «естетизм», «Модерн», «символізм» (у різних 
значеннях), «неокласицизм», «неоромантизм» (і похідне від 
нього слово, що вийшло внаслідок розщеп лення терміну 
«Neuromantik» — тобто «неоромантизм» — на складові «Neuro-
Mantik»), «пристрасний романтизм», «неорококо», «мистецтво 
настрою» («Stimmungskunst»), «мистецтво стилю» («Stilkunst»), 
«мистецтво форми» («Formkunst»), «мис тецтво душі» («Seelen-
kunst»), «стилізм» («Stilismus»), «мистецтво відчуттів» («Sinnes-
kunst»), «нервове мистецтво», «неоімпресіо нізм», «стилізова-
ний імпресіонізм», «югендстиль», «l’art pour l’art», «fin de siècle», 
«de����ca dence» (і «декадентство»), «пуризм», «віталізм», «сатанізм», 
«мону ментальне мистецтво», «мистецт во рідного краю» («Hei-
mat kunst»), «народне мистецтво» та ін. Цей перелік, як за-
значало ся, далеко не повний. За дотепним зауваженням йо-
го укладача Г. Шмідта, на межі ХІХ—ХХ ст. «кожен митець, 
та й кожен період творчості кожного митця заслуговував 
би на власний «ізм» 53.

Поруч із розмаїттям напрямів, течій та шкіл у літерату рі 
та мистецтві на межі ХІХ—ХХ ст., мож на — як додаткові 
свідчення екстраординарності цієї до би — поставити фе-

53 Schmidt H. Impressionismus, Stilkunst // Geschichte der deutschen Literatur: 
Kotinuita..t und Vera..nderung; vom Mittelalter bis zur Gegenwart; in 3 Ba..nden /
hrsg. von Ehrhard Bahr. — Tu..bingen und Basel, 1998. — Bd. 3. — S. 170. Комен-
туючи вельми схожий, хоча й значно менш детальний перелік «ізмів», що йо-
го наводить В. Жирмунський у зв’язку з розмовою про модернізм, В. Море-
нець слушно зауважує, що «названі й неназвані течії та напрями виступали (й 
виступають) зримими, текстуально засвідченими, дефінітивно вловимими 
репрезентантами модернізму...» // Моренець В. Національні шляхи поетич-
ного модерну першої половини ХХ ст.: Україна і Польща. — С. 19.
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номени Віденського Модерну та російської Сріб ної доби. 
Зрештою, на користь цієї концепції Модерну свідчать та-
кож численні спроби самоексплікуван ня самосвідомості 
Модерну у тогочасній публіцистиці, які раз у раз демон-
стрували те, що категорія «Модерн», вислизнувши з усаміт-
нених кабінетів мислителів і келій поетів у відкритий куль-
турний простір, набула вже епохального розмаху. Саме на 
межі ХІХ—ХХ ст. ця ка тегорія перетворилася на центр, на-
вколо якого з шаленою швид кістю закрутилася самосвідо-
мість доби; вона стала ядром духу часу, а водночас — бо-
йовим поняттям у жорстких естетичних ба таліях. Досить 
погортати кілька з характерних статей, що з’явилися у ні-
мецькомовному просторі наприкінці ХІХ ст., аби повною 
мірою уявити тогочасну атмосферу широко масш табної са-
мопрезентації Модерну. 

Однією з перших ластівок наступу Модерну на публіцис-
тику стали тези, об’єднані під назвою «Крізь» («Durch»), над-
руковані берлінським «Вільним літературним об’єд нан ням» у 
1886—1887 р. У них Модерн проголошувався «досягнен-
ням природничих наук, які переможно зривають габу з таєм-
ниць природи; сил, які струшують і перетворюють матерію; 
величезної праці культури, що перекидає технічні мости над 
усіма безоднями» 54.

Виразним симптомом відчуття народження нової епохи 
було прагнення до емансипації від попередньої культурної 
спадщини, а разом із тим — і від диктату класичної естетики в 
мистецтві 55. Цей імпульс породив нову хвилю традиційної 

54 In: Die literarische Moderne. Dokumente zum Selbstversta..ndnis der Litera-
tur um die Jahrhudertwende — Ausgew. u. m. e. Nachwort hg. v. Gotthart 
Wunberg. — Frankfurt/ M., 1971. — S. 1

55 Це характерне для культурної свідомості межі ХІХ—ХХ ст. самовідмежуван-
ня від попередніх епох є ще одним аргументом проти тих модернознавчих 
концепцій, що віддаляють початок Модерну від даного періо ду. Д. Затон-
ський з цього приводу зазначав: «Сам по собі модернізм 10—20-х рр. . . . 
взагалі не озирався ані на V, ані на ХVІІ ст.: він розв’язував власні нагальні 
завдання й відчував себе при цьому чимось небаченим, навіть про вока-
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для Європи риторики про протистояння сучасності та ан тич-
ності. «Наш найвищий ідеал мистецтва — вже не антич ність, 
а Модерн», 56 — декларувалося, зокрема, в згаданих тезах. 
Така ж сама вимога — вимога мистецтва, що має вільно дихати 
духом модерного життя, а не духом античності, — обстою-
валася і в програмовій публікації Ойгена Вольфа «Новітні ні-
мецькі літературні течії і принцип Модерну». При цьому по-
няття «античності» витлумачувалося у гранично розширено-
му значенні: воно співвідносилося вже не з греко-римською 
давниною, а з усім минулим Європи (включаючи період, що 
безпосередньо передував межі ХІХ—ХХ ст.), що так чи так 
орієнтувалася у своєму розвиткові на античну «золоту добу». 
«Сучасність» же усвідомлювалася як початок майбутнього, 
вільного від вантажу вчорашнього дня культури 57.

Відбиток подібних уявлень вирізняє, наприклад, есе Г. Гарта 
«Модерн», надруковане 1890 р. «Початок культури, — захо-
плено писав він, — це початок античності. Її завдання поляга-
ло в тому, аби сформувати з тварини людське; перше вже 
позаду, друге — мигтить попереду. Людина має безпосередньо 
скористатися місцем, якого вона добилася в тривалій жит тє-
вій боротьбі. Вона має навчитися бачити речі й об’єднати сили 
й засоби, аби спромогтися захопити владу над світом. Коли 
вона вперше спрямувала погляд у небо, вона перестала бути 
твариною. Але й людиною все ж таки не стала. Ані її мозок, 
ані її почуття, ані її жадання все ще не були людськими. Вона 
повинна ще навчитися відчувати й розуміти, що взагалі озна-
чає людське буття. Вона бачила світ і саму себе лише крізь 
брудне скло, немов крізь похмурі хмари. Тисячоліттями вона 

ційно новим...(курс. авт. — Є. В.).. . Отож визначення «Modern- (ismus)» він 
ні в кого не запозичив, а «вигадав» його для себе сам, виходячи з найщи-
рішого переконання у своєму «первородстві». (Затонский Д.В. «Модер-
низм и постмодернизм... — С. 29). 

56 Die literarische Moderne. Dokumente zum Selbstversta..ndnis der Literatur 
um die Jahrhudertwende. — S. 2.

57 Ibid., S. 2.
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билася за те, аби загострити погляд, аби розвіяти хмари. Тіль-
ки в мить, коли впаде остання заволока, вона стане людиною. 
Цілком зрозуміло, що нині ми знаходимося лише на першій 
сходинці людського, на першій сходинці осягання сутності 
речей і своєї внутрішньої сутності. І лише після усвідомлення 
своїх бажань та дій ми зійдемо на нову сходинку. У ході істо-
ричного розвитку одна за одною падають завіси; коли зник-
не остання, античність виконає свою місію до кінця і розпоч-
неться шлях Модерну» 58. 

Така практика рефлектування показує, що трубадури на-
ступаючого Модерну наприкінці ХІХ ст. прилаштували стару 
європейську культурологему «суперечок давніх і нових» для 
потреб сповіщання наступу нової доби, що відбувався на їх-
ніх очах. І сучасність сприймалася ними ще не як нова фаза 
історичного розвитку, а як перехідний період, упродовж яко-
го людство мало б відірватися від «античної» щаблини, аби 
здійснити сходження на вже видиму, але поки ще не досяг-
нуту щаблину Модерну. Надаючи опису цього переходу зай-
вої барвистості, Г. Гарт вдається до клішованої метафорики 
свого часу: «І сходить нова духовна ера. Упродовж століть ко-
ливалися сутінки, нині ж з нічними тінями бореться молоде 
вранішнє світло, воно тремтить в повітрі, похмуро й непевно 
пробиваючись крізь туман. Але час його вже близький, сутін-
ки й туман розсіються. Античність вступила в останній смерт-
ний бій, і Модерн її здолає» 59. 

Аналогічне сприйняття переходу від старої історії до Мо-
дерну закарбоване в статті Г. Бара, оприлюдненій — знакові 
збіги! — під тією ж самою назвою («Модерн») і того ж таки 
1890 р., що й есе Г. Гарта. «Модерн, — проголошує Г. Бар, — 
досі належить лише царині наших жадань і водночас ним 
про сякнуте все довкола нас. Проте мукою й болем доби, 

58 Die literarische Moderne. Dokumente zum Selbstversta..ndnis der Literatur 
um die Jahrhudertwende. — Ausgew. u. m. e. Nachwort hg. v. Gotthart 
Wunberg. — Frankfurt/ M., 1971. — S. 72.

59 Ibid., S. 69. 
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гарячкової та бурхливої, є витікання життя духу. Життя змі-
нилося до останніх засад і без втоми й перепочинку змінюється 
й далі. Але дух залишився старим і впертим; він нікуди не ру-
хається й нині, покинутий життям, самотній, страждає» 60. Бар 
вказує також конкретний спосіб «модерного» оновлення су-
часної свідомості: «Ми повинні спустошитися, стати вільними 
від усіх вчень, від усіх вірувань, від усієї батьківської науки, 
стати цілком порожніми. Тоді ми знову зможемо наповнити-
ся — новою майбутньою істиною світу, перетвореного тех-
нікою» 61. І робити це, на думку цього апологета Модерну, 
слід «доки не народиться новий дух, що в ньому все старе 
буде знищене й доки не виникне нова реальність; доки чуже 
нам тіло, це страшенно величезне тіло, що навколо нас зой-
кає і стогне, не сформує в нас свою душу, таку ж велетенську, 
як воно, доки в нас не буде задушена брехня...» 62.

Без сумніву, є сенс дослухатися до подібних свідчень 
ча су, хоча притаманне їм безладне звучання надавало звіст-
ці про Модерн характер неясного екстатичного бурмотін-
ня, майже вільного від спроб з’ясування самої суті прові-
щуваної доби. Адже незалежно від того, якою поставала ця 
доба в свідомості процитованих авторів кінця ХІХ ст., їхні 
рефлексії та інтенції співпадають у пункті визнання фази 
наближення людства до нового великого періоду історії 63. 
Підкреслимо: йшлося не про те, що епоха Модерну вже 

60 Bahr H. Die Moderne. — Ibid., S. 52.
61 Ibid., S. 52.
62 Ibid., S. 54.
63 Як додатковий приклад увиразнення даного відчуття можна навести де-

які міркування з «Флорентійського щоденника» Р.М. Рільке, написаного 
1898 р.: сучасна епоха «можливо, наважиться стати початком Літа, яке 
продовжить ту далеку й святкову Весну», яка відгомоніла, так і не увін-
чавшись літнім цвітінням, за доби Відродження. Подекуди в цьому що-
деннику майбутній автор «Дуїнянських елегій» переходить — в дусі вже 
цитованих глашатаїв Модерну — на імперативний тон: «Започаткувати 
Літо — ось що ми повинні зробити» (Рильке Р.М. Флорентийский днев-
ник. Из ранней прозы. — М., 2001. — С. 59—60).



Густав КЛІМТ 
Мада Гертруда Прімавесі, 1912
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вступила в свої права, а про констатації її близького на-
стання 64. І якщо ми у визначенні хронології Модерну спи-
ратимемося на такі свідчення часу, то нам доведеться ви-
знати й те, що інтуїції провісників нової доби вочевидь не 
вписуються в жорсткі рамки межового двадцятиріччя, бо 
ці інтуїції увиразнювали відчуття саме її початку. Не впи-
суються вони й в зумовлені цими рамками наміри звести 
Модерн до суто естетичної сфери, адже ідея модернізо-
ваного мистецтва була лише частиною загальних прагнень 
революційного оновлення світу, людини, суспільства, істо-
рії, культури. Втім, ширше вказаних рамок не лише царина 
передчуттів і сподівань тих, хто усвідомлював себе глаша-
таями нової епохи, але й певні обставини розгортання мо-
дерністського дискурсу. Зокрема той факт, що для бага-
тьох першокласних художників-модерністів, які по-різ-
но му розвивали інтенції покоління О. Вольфа, Г. Гарта, 
Г. Бара та ін., пора головних досягнень настала саме піс ля 
1910 р. Досить згадати літературний врожай 1922 р., ко-
ли були створені або завершені добірні модерністські ше-
деври — «Улісс» Дж. Джойса, «У пошуках утраченого часу» 
М. Пруста, «Спустошена земля» Т.С. Еліота, «Дуїнянські еле-
гії» Р.М. Рільке, а також хвилю творів «зрілого модернізму» 
1930-х рр., аби пе ре конатися в тому, що найвища межа 
літературного модерніз му має проводитися щонайменше 
крізь 40—50-ті рр. ХХ ст. 

Що ж до відомої виокремленості межового двад ця-
тиріччя, то доцільніше, напевне, було б розуміти її як етап 
потужного старту Модерну — етапу, який хара к тери-
зувався високим ступенем концентрації естетичних нова-
цій та духовних імпульсів, породжених саморозгортанням 

64 Показово, що архетип «епохальних сутінків» був закладений у саму 
назву програмної антології поетів-експресіоністів, яка вийшла у Німеч-
чині 1919 р. — «Сутінки людства». Інші паралелі до цього архетипу мож-
на знайти в літературі Латинської Америки, де 1922 р. побачили світ 
знамениті «Сумраки» Пабло Неруди.
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провідних ідей нової доби. Цей етап на декілька десятиліть 
визначив розвиток модерністської літератури у різних краї-
нах Західної Європи. 

6. Така аргументація вповні враховується моделлю, яка ви-
значає термін існування модернізму періодом, що співпадає з 
кінцем ХІХ — серединою ХХ ст. Дана модель поширена в ан-
гло мовному літературознавстві, хоча, слід зауважити, тут також 
спостерігаються деякі розбіжності. Скажімо, Р. Вільямс, уза-
гальнюючи найвпливовіші в англомовному просторі по трак ту-
вання модернізму, чітко датував це явище 1890—1940-ми рр. 65 
Проте різні довідникові та іс то рико-літературні видання фік-
сують відхилення від цієї рам ки. Наприклад, в «Оксфордсь-
кому путівнику по англійській літературі» час інтенсивного 
роз витку модерністського мис тецтва в цілому збігається з 
першою половиною ХХ ст. 66; у «Путівнику Блумсбері по ан-
глійській літературі» обережно зазначено, що модернізм 
тривав від кінця ХІХ ст. як мінімум до 20-х рр. ХХ ст. 67; відпо-
відно ж до «Кембріджського путівника по англомовній літе-
ратурі», модернізм існував у період між останнім десятиліт-
тям ХІХ ст. та першими повоєнними роками 68. В «Оксфорд-
ській ілюстрованій історії англійської літератури» 69 читач на-
трапляє на твердження, що найактивнішою фазою станов-
лення модерністського дискурсу був період від 1910 до 
1930-х рр., а ознайомившись із відповідним матеріалом, 
вміщеним у «Стислій кембріджській історії англійської літе-

65 Williams R. When was Modernism? // Kunsttheorie im 20. Jahrhundert: Ku..nstler-
schriften, Kunstkritik, Kunstphilosophie, Manifeste, Statements, Interviews. — 
Bd. 2. — S. 1387.

66 The Oxford Companion to English literature / Ed. by Margaret Drabble. 5th ed. — 
Oxford Univ. Press, Avon., 1977. —658 p.

67 Bloomsbury Guide to English Literature / Ed. by Marion Wynne. — Davies. — 
3rd ed. — Bl. — Suffolk, 1992.

68 The Cambridge guide to literature in English / Ed. by Ian Ousby. — Press 
Syndicate of the Univ. of Cambridge, N4 (USA), 1998. —675 p. 

69 The Oxford Illustrated History of English literature / Ed. by Pat Rogers. — 
Oxford U. P., Sommersed, 1990. — Р. 408—409.
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ратури» 70, дійде висновку, що цей етап завершився у 60-ті рр. 
ХХ ст. Найдипломатичнішим тут видається датування модер-
нізму 1890—1950 рр., запропоноване вже цитованою «Ен-
циклопедією постмодер нізму». Зрозуміло, що діапазон ко-
ливань у межах даної інтерпретаторської моделі незначний, 
проте сам факт його наявності є ще одним проявом «відкри-
того» характеру питання хронологічних меж модернізму. В 
німецькомовному модернознавстві, на відміну від англомов-
ного, ця концепція не належить до пріоритетних; на сьогод-
нішній день вона залишається в тіні трьох провідних потрак-
тувань Модерну: 1) як продукту Просвітництва, 2) як явища, 
що було започатковане французькими символістами і 3) як 
мистецт ва межі ХІХ—ХХ ст. («мікромодернізм»).

7. У російському науковому просторі розповсюджена 
традиція визначення меж модернізму 70-ми рр. ХІХ ст. — 
серединою ХХ ст. Зовні датування нижньої хронологічної 
межі майже збігається з моделлю № 4, яка пов’язує заро-
дження модернізму з проривом у ліриці, що його здійснили 
французькі символісти. Але принципова відмінність росій-
ської трактовки полягає в тому, що вона виводить витоки 
модернізму не з царини художньої форми, а з ситуації кар-
динального культурного перевороту, змі ни парадигми су-
спільної свідомості. Серед домінантних ознак цієї ситуації 
фігурують криза релігійної системи цінностей, розпад гу-
маністичної традиції, зростання недовіри до позитивістсь-
кого підходу в науковому пізнанні, криза реа лізмоцент рич-
ної парадигми в мистецтві, дух революціона ризму, що за-
панував в усіх сферах людського існування 71. На рахунок 

70 The Concige Cambridge History of English Literature / Ed. by George Samp-
son. 3rd ed. — C. U. P. — Gatesheol, 1995.

71 Детальніше про це йдеться в дослідженнях Г. Федотова, надрукованих у 
часописах «Вопросы философии» (№ 8) та «Вопросы литературы» (№ 2) 
за 1990 р., О. Звєрєва «ХХ століття як літературна доба», Ю. Гіріна «Аван-
гард як стиль культури» // Художественные ориентиры зарубежной ли-
тературы ХХ века. — М., 2002.
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Модерну записуються такі фундаментальні від криття, як 
пси хоаналіз, теорія відносності, квантова ме ханіка, струк-
турна лінгвістика, кібернетика та ін., а до переліку видатних 
модерністів включаються З. Фройд, К.Г. Юнг, А. Ейнштейн, 
Н. Бор, Ф. де Соссюр, Л. Вітгенштайн та ін. 72 Інакше ка-
жучи, йдеться про «комплексне» модерністське оновлен-
ня культури, яке виявлялося в численних спро бах побудо-
ви «універсальних» систем, що претендували на роль клю-
ча до Абсолютного (котре шукали в різних сферах — не-
свідомого, «надлюдського», соціальних утопій, мис тецтва 
то що) 73. Побіжним, але знаковим свідченням такої «комп-
лексності», на думку В. Руднєва, був прихід у російську 
словесність митців, в яких співіснували таланти худож ни-
ка і вченого / філософа — В. Брюсова, Вяч. Иванова, Анд-
рія Білого. Аналогічний сплав талантів був притаманний і 
Ф. Ніцше, в якому прихильники даної теорії вбачають од-
ного з головних засновників світоглядного Модерну, що 
зі свого боку доводить обґрунтованість датування початку 
однойменної доби 70—80 рр. ХІХ ст. Наведемо харак-
терний приклад подібних міркувань: «Підвалини нової 
культури були закладені до настання календарного ХХ 
століття — а саме в 1870-х роках. У цей час з’яв ляються 
перші твори Фрідріха Ніцше, який став ключовою постат-
тю для духовного клімату століття, що наближалося. Масш-
таб геніальної провокації Ніцше визначив масштаб спо-
куси й випробування, крізь які судилося пройти «фаус-
товському духу» в епоху «занепаду Європи». У Ніцше ми 

72 Див: Руднев В. Модернизм // Русская альтернативная поэтика. — М., 
1999; Руднев В. Модернистская и авангардистская личность как куль-
турно-психологический феномен // Русский авангард в кругу западно-
европейской культуры. — М., 1993, а також статтю «Модернізм» в «Сло-
варе культуры ХХ века» (М., 1997) того ж таки автора.

73 В «Енциклопедії постмодернізму» ця настанова визначається як панівна 
за доби Модерну тенденція до створення «всеохоплюючої надісторич-
ної універсальної системи значень», яку, наприклад, ілюструє фройдист-
ська теорія несвідомого // Енциклопедія постмодернізму. — С. 269.
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знаходимо ті безодні, в які зазирає людина ХХ століт тя, й 
ті вершини, яких вона прагне досягнути» 74. 

Відштовхуючись від нижньої хронологічної межі, російські 
вчені знаходять передвісників модерністського мистецт ва в 
імпресіонізмі, який своїм виникненням просигналізував про 
втрату відчуття цілісності світу (Г. Федотов); прозі Г. Джеймса 
1880—1890-х рр. (О. Сурова), що продемонструвала фор-
мування нового способу художнього мислення, відкриттях 
В. Джемса та А. Бергсона (О. Сурова). У межах цієї концеп-
ції російський символізм інтерпретується як складник мо-
дернізму 75.

Дещо осторонь даного потрактування стоїть точка зору 
відомого російського дослідника зарубіжного модернізму 
О. Звєрєва. Визнавши, що модерністська доба в літературі була 
започаткована ще в останній третині ХІХ ст., і вказавши — як 
на її попередників — на А. Чехова й М. Пруста, цей вчений 
запропонував вважати часом «революційного перевороту» в 
мистецтві другу половину 1900-х рр., котра ознаменувалася 
се рією таких знакових подій, як організація виставки картин Се-
занна, створення знаменитих «Авіньйонських дівчат» П. Пікассо, 
відкриття дягілєвських сезонів у Парижі, народження групи 
«Бато-Лавуар», до якої, окрім майстрів пензля, увійшли також 
майстри пера Гійом Аполлінер, Макс Жакоб, Гертруда Стайн 76. 

74 Сурова О.Ю. Человек в модернистской культуре // Зарубежная лите-
ратура второго тысячелетия. — Цит. вид. — С. 221.

75 Показовими в цьому плані є матеріали збірки «Русский модернизм. Проб-
лемы текстологии», левова частка яких присвячена дослідженню зазначе-
них у назві аспектів творчості класичних символістів — Андрея Бєлого, 
В’яч. Іванова, Ф. Сологуба, І. Анненського та ін. // Русский модернизм. 
Проблемы текстологии. — СПб: Алтея, 2001. — 310 с. Ототожнює сим-
волізм із модернізмом у своїй роботі про Андрєя Бєлого також А. Казін 
(Казин А. Андрей Белый: начало русского модернизма // Андрей Белый. 
Критика. Эстетика. Теория. — В 2-х тт. — М.: Искусство, 1994. — С. 6—41.

76 З цією декларацією кореспондує концепція Х. Ортегі-і-Гассета, згідно з 
якою саме напередодні 1910-х рр.. вичерпала себе система уявлень, що 
була характерна для покоління кінця ХІХ ст., яке поховало «поезію — в 
ім’я правдоподібності й детермінізму». Поворот же до нової «перс пек-
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Концепція О. Звєрєва видається найкоректнішою, най-
стрункішою і найгнучкішою, адже вона дозволяє — а за умов 
наявності широкого спектру версій хронологій модернізму 
це важливо — інтегрувати одразу ж кілька підходів: вона охо-
плює і схему датування Модерну межею ХІХ—ХХ ст., і уяв-
лення про нього як про явище, що розвивалося від кінця ХІХ 
до сер. ХХ ст., і практику співвіднесення початку модернізму з 
французьким символізмом (рівень художньої форми) та фі-
лософією Ф. Ніцше (рівень світоглядної парадигми). Властиво, 
що в своїх роздумах О. Звєрєв приділяє увагу генетичному 
зв’язку між модернізмом та романтизмом: «Модернізм, — пи-
ше він, — увібрав у себе, переосмисливши й трансформував-
ши ледь не всі визначні властивості романтичної свідомості й 
естетики, вперше по-справжньому усвідомивши, якими акту-
альними є відкриті романтиками фантасмагоричність реаль-
ності й відчуженість особистості, її занедбаність, духовне роз-
двоєння, перейнявши у романтичних письменників поетику 
фрагментарності, сполучення достеменного з фантастичним і 
гротескним. Склалася й потужно заявила про себе художня 
система неоромантизму, що її представляли такі великі індиві-
дуальності, як Гамсун, Кіплінг, Конрад, Т. Вулф, Сент-Екзюпері, 
Гессе. Для ХІХ ст., особливо для його кінця, романтизм був 
хіба що не об’єктом пародій. У ХХ ст. він стає виключно ак-
тивною традицією» 77. Ці міркування вченого дозволяють пев-
ною мірою зважити на точку зору, згідно з якою першими 
модерністами вважаються європейські романтики. 

Утім, головною перевагою трактовки О. Звєрєва є те, що 
в ній чітко й переконливо зафіксований початок етапу роз-
квіту модернізму: він датується 1910-ми рр., коли після «ре-
волюційного перевороту» в мистецтві розпочався помітний 

тиви» ознаменувався остаточним становленням кубізму й виникненням но-
вих течій і шкіл у живопису в ті ж таки 10-ті рр. У літературі таким знако-
вим явищем, на думку іспанського культуролога, була творчість М. Пруста 
(Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. — М., 1991).

77 А. Зверев. ХХ век как литературная эпоха… — С. 42.
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підйом модерністського руху, що виявилося в скандальних 
виставках кубістів, епатажних маніфестах футуристів та екс-
пресіоністів, а також у народженні великих модерністських 
прозаїчних полотен — кількох частин епопеї М. Пруста «У 
пошуках утраченого часу», незавершених романів Ф. Кафки 
«Америка» та «Процес», «Портрета митця замолоду» Дж. Джой-
са. Фіксація цього етапу уможливлює його відмежовуван ня 
від періоду визрівання модернізму («перед-» або «премодер-
нізму»), який розпочався в останній третині ХІХ ст. і розгор-
тався на тлі панування декадентського типу культури. Втім, 
таке розмежування неминуче зіштовхується з питанням, як, 
власне, слід атестувати модернізм.

Чим був модернізм?

Ще одне відкрите питання модернознав-
ства винесене у заголовок цього підрозділу. Справді, чим був 
модернізм? Напрямом? Течією? Рухом? Добою? Типом культу-
ри? Певним духовним станом? Стилем? На цей каскад питань 
прирікає сьогоднішнього читача наукова й довідкова літера-
тура, в якій термін «модернізм» мандрує майже крізь усі по-
верхи категоріальної ієрархії. В зарубіжному модернознавстві 
вже давно переважає тенденція до тлумачення даного термі-
на в якомога ширшому сенсі. Особливо виразно вона виявля-
ється у вже згадуваних словниках та енциклопедіях, де термін 
«модернізм» здебільшого співвідноситься або з історичною 
добою, або з міжнародним рухом у мистецтві. І у вітчизняному 
літературознавстві останніх десятиліть також почала набирати 
силу точка зору, що підносить модернізм у ранг вищий, ніж 
рівень «художнього напряму», на якому намагалося заморо-
зи ти це явище радянське літературознавство, штучно примен-
шуючи його масштаб. Скажімо, у працях Д. Затонського «Мо-
дернізм і постмодернізм...» та В. Моренця «Національні шляхи 
поетичного модерну першої половини ХХ ст.: Україна і Поль-
ща», що майже одночасно побачили світ, модернізм витлума-
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чується як певний духовний стан 78. У межах концепції Д. За-
тонського модернізм — поруч із своїм одвічним антагоністом 
постмодернізмом — виростає у фундаментальний первінь сус-
пільного й культурного буття. Отже літературний процес, за 
Д. Затонським, постає як постійне чергування епох ентузіазму, 
віри в прогрес, спроб втілення позитивних цінностей у життє-
ву практику («модернізм») і періодів панування скепсису, іронії 
та сумніву щодо сталих цінностей і можливостей позитивного 
перетворення світу («пост модер нізм»). Відповідно коригується 
й мета осмислення історії літератури: автор вбачає її в тому, 
аби виявити універсальні закономірності й на їхній основі 
побудувати певну «космогонію», яка «так чи інакше від почат-
ку й довіку визначає рух мистецтв, культури, а, можливо, й 
буття в цілому...» 79.

Зі свого боку В. Моренець висловлює думку про те, що 
«модерністський» духовний стан самореалізовувався в серії 
«модерних епізодів із властивими їм дискурсами, «замк нутих у 
собі» якраз тією мірою, якою визначається їх фі лософсько-
есте тична оригінальність, і воднораз «відкритих» у культурний 
часопростір Європи фактом свого звер шення...» 80.

На теренах вітчизняного літературознавства з ініціативою 
такої ревізії виступила К. Шахова. У статті «Експресіонізм як 
мистецьке явище» вона відмітила, що доцільнішим було б вба-

78 У зарубіжному літературознавстві існує аналогічна практика потрактування й 
постмодернізму. Даний підхід був лаконічно сформульований У. Еко: «я сам 
переконаний, що постмодернізм — це певний духовний стан, якщо завгод-
но, Kunstwollen — підхід до роботи. З огляду на це є правомірною фраза, 
ніби будь-яка доба має власний постмодернізм» (Эко У. Заметки на полях 
«Имени розы» // Эко У. Имя розы. — М.: Книжная палата, 1989. — 460 с.).

79 Затонский Д. В. Модернизм і постмодернизм…. — С. 6.
80 Моренець В. Національні шляхи поетичного модерну першої половини 

ХХ ст.: Україна і Польща. — С. 24. Варто в цьому контексті згадати також 
роботу М. Моклиці, в якій представлено розуміння модернізму як доби й 
здійснюються спроби виявити художні домінанти модерністського дис-
курсу шляхом його співвіднесення з різними психологічними типами 
мислення (Моклиця М.В. Модернізм як структура. Філософія. Психоло-
гія. Поетика. — Луцьк, 1998).
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чати в модернізмі не напрям, а епоху, аналогічну епохам Рене-
сансу або Просвітництва. Тільки тоді, наполягала дослідниця, 
«стає зрозумілим, чому термін «модерність» докладається до та-
ких письменників, як Томас Манн і Джойс, ранній Маяковський 
і Еліот, Лорка і Тичина, Булгаков і Гессе; до таких малярів, як Кан-
динський, Філонов, Клеє, Малевич — і, скажімо, Далі, Макс 
Ернст, Кокошка; до таких музикантів і композиторів, як Малер, 
Шьонберг і Шостакович; до таких діячів театру, як Мейєрхольд, 
Вахтангов, Курбас, Брехт, Петер Вайс, Фріш і Дюрренматт; до 
таких кіномитців, як Ейзенштейн, Довженко, Ланг і Дзіга Вер-
тов. Спільним для всіх них є пристрасний пошук нових форм, 
які дали б змогу в барвах, лініях, словах, звуках передати індиві-
дуальне художницьке бачення, унікальне осягнення, прозрін-
ня, заперечення моторошного, заплутаного, шаленого, воро-
жого людині світу — й одночасно зафіксувати невпинний рух 
цього світу, розвиток суперечливої цивілізації, зрештою, най-
глибші зміни, які відбуваються під впливом безлічі чинників у 
людській свідомості й у світобаченні суспільства загалом» 81.

Певно ж, категорія «доба» надає достатньо простору для 
того, аби ми, осмислюючи зв’язки між художніми відкриття-
ми в різних галузях мистецтва, могли б визначити ядро модер-
ністської естетичної свідомості, а, встановлюючи точки дотику 
між духовним досвідом класиків модернізму й сучасними їм 
концепціями гуманітарної думки, — досліджувати онтологію 
та ідеологію Модерну. Спираючись на цю категорією, ми 
мо жемо вільно оперувати поняттями «тип культури», «парадиг-
ма суспільної свідомості», «інтелектуально-духовний стан» та 
ін., що фігурують у сьогоднішньому модернознавстві. Проте 
як що в описі модернізму параметр «напрям» автоматично за-
мі нюється параметром «доба», то з цього опису випадає ху-
дожня специфіка модерністського літературного дискурсу, 
який співіснував за даної доби разом з іншими напрямами — 

81 Шахова К. Експресіонізм як мистецьке явище // Експресіонізм: зб. наук. 
праць. — Львів, 2005. — С. 14.
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наприклад, реалізмом та неоромантизмом. Адже за доби 
Мо дерну окрім, власне, модерністів, жили й творили такі ве-
ликі «немодерністи», як Драйзер, Горький, Роллан, Кіплінг та 
ін.; вони теж відгукувалися на заклики цієї епохи і теж у своїх 
книжках віддавали данину вузловим питанням сучасного їм 
духовного життя, хоча їхні книжки народжувалися поза ко-
ординат модерністської естетики. Напевне, параметр «доба» 
є надто широким, аби вловити фактуру, поетику й стиль саме 
Модерном породженого (а не оновленого, як реалізм чи 
романтизм) способу письма, який за всього свого розмаїття 
мав загальні домінантні ознаки. 

Інакше кажучи, тут потрібна подвійна оптика, котра б до-
зволяла розглядати цей феномен як культурну добу з власти-
вим їй соціоісторичним тлом і комплексом настроїв, що роз-
тікалися по різних напрямах, течіях, школах у мистецтві та літе-
ратурі, — і як літературно-художній напрям, котрому був 
притаманний особливий спектр тем, мотивів, художніх засо-
бів, принципів створення художньої реальності й розробки 
художньої мови 82. Відтак наступний крок в осмисленні цього 
явища передбачає диференціацію контекстів 83, в межах яких 
має осягатися кожен з даних складників відповід ного поняття: 
добу Модерну слід розглядати в ланцюзі епох, а літературно-
художній напрям — у річищі літературного про цесу цієї доби, 
де він, як зазначалося вище, співіснував із іншими напрямами та 

82 До речі, необхідність такої подвійної оптики стосовно дослідження ук-
раїнського модерністського дискурсу обстоював Г. Грабович: «Я певен, — 
писав він, — відверто кажучи, що під український модернізм, якщо це 
поняття наділене смислом і не зводиться до його найгаласливіших при-
бічників, слабких поетів «Молодої Музи» й посередніх критиків «Укра їн-
ської хати», слід розуміти насамперед як поняття, що визначає водночас 
період і стиль, зі швидше гнучким, ніж схематичним розумінням си стеми 
тем, а передусім вартостей, художніх засобів і постав» (Грабович Г. До 
історії української літератури. — К.: Основи, 1997. — С. 582).

83 Тут, до речі, варто провести й певне термінологічне розмежування: під 
«Модерном» ми розуміємо добу в історії культури, а власне «модерніз-
мом» називаємо напрям у літературі та мистецтві.
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течіями. І, прагнучи окреслити місце модернізму в розвитку 
культури (що вбирає в себе й питання визначення його часо-
вих координат), ми маємо передусім відмежувати кожен з цих 
складників від найближчих ланок його контексту: епоху Мо-
дерну — з одного боку, від Декадансу й, з другого, від Пост-
модерну, а модерністський літературний напрям — з одного 
боку, від авангардизму, й, з другого, від постмодернізму.

Розмежування доби Модерну й літературного модер-
нізму дозволяє нам чіткіше визначитися щодо витоків і хро-
нологічних меж цих явищ, а також розгорнути власну точку 
зору щодо вище описаних інтерпретаторських моделей. 

Доба Модерну з притаманним їй духом часу, із сформо-
ваним нею типом культури сягала своїми витоками світогляд-
ної парадигми епохи Відродження, раціоналістичної філософії 
кінця ХVІІ — поч. ХVІІІ ст. та ідеології Просвітництва — тобто 
того великого проміжку історії культури, на тлі якого складала-
ся й утверджувалася антропоцентрична система координат. 
Модерн став кульмінаційним пунктом даного процесу: адже 
саме на його тлі за чільну мету куль турно-історичної практики 
було обрано дієву зміну буттєвих засад на основі антропоцен-
тричної системи цінностей, що й призвело до масових спроб 
втілення утопій у життя. Такий підхід дозволяє врахувати най-
вагоміші аргументи, пред ставлені у концепціях № 1, 2, 3, і вод-
ночас уникнути жорст кого ототожнення Модерну з кожною 
із культурних епох Нового часу, маркованих даними концепці-
ями як його поча ток. Важливим етапом розвитку антропоцен-
тричної системи в суспільній та естетичній свідомості була й 
доба романтизму, яка відкрила всередині цієї системі царину 
суб’єк тив ної стихії. Її внесок також слід враховувати, осмис-
люючи генезис Модерну. Зрештою, філософсько-світоглядне 
ядро Модерну формувалося за умов складної взаємодії з куль-
турою Декадансу: разом із поширенням ідей Ф. Ніцше у куль-
турі останніх десятиліть ХІХ ст. поширюються «антизанепад-
ницькі» настрої (концепція № 7), які дедалі впевненіше про-
тистоять декадентському світовідчуттю (концепція № 4). Це — 
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час напруженого співіснування обох культурних парадигм, 
одна з яких (декадентська) вже добігла кінця, а друга (мо-
дерністська) набирала силу. Безпосередній старт доби Мо-
дерну, як то констатують концепції «мікромодернізму» (№ 5) та 
англо-американської модернознавчої традиції (№ 6), при-
падає на межу ХІХ—ХХ ст. 

Однак визначити власне початок доби Модерну є справ-
ді досить складною справою: Модерн визріває наприкінці 
ХІХ ст. на тлі панування декадансу, і це спокушає до того, 
аби не здійснювати між ними розрізнення. Однак за всієї вза-
ємопов’язаності, декадентська й модерністська культурні па-
радигми мають надто суттєві розбіжності, аби їх об’ єднува ти 
у межах єдиної епохи. Декаданс за своєю кардинальною 
спрямованістю радше завершував попередній етап духов-
ного життя, ніж започатковував новий (що, власне, відбиває 
й семантика слова «декаданс» — «занепад»). Стрижнем де-
кадентського світовідчуття була потреба у втечі від стихії су-
часного й тривіального життя (а вже на нього нанизувалися 
різноманітні рефлексії щодо вичерпання вітальних сил, по-
шуки альтернативної життю «землі обітованої», апо логетика 
Танатоса, зосередженість на містичних інтуїціях, захопле-
ність «нічним боком» буття, його перверзійними фор мами та 
руйнівними силами, прагнення внутрішньої самоізоляції то-
що). Породжене декадансом мистецтво мало своєю гене-
ральною тенденцією відцентровий рух, що виявлявся у роз-
кладі й роздрібненні на нові напрями та течії двох про відних 
художніх систем ХІХ ст. — романтизму (що розгалузився на 
неоромантизм і символізм), та реалізму (від якого відбрунь-
кувалися натуралізм і імпресіонізм). 

У принципово інших параметрах розвивалася модерніст-
ська свідомість і модерністське мистецтво (хоча їх ге нетичний 
зв’язок із декадентською культурою відігравав суттєву роль. Це 
реалізовувалося в полі суперечливих настанов на успадкуван-
ня й подолання успадкованого від попередника; в цьому плані 
Модерн стосовно Декадансу виступав у тій самій функції, в якій 
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згодом виступив Постмодерн стосовно самого Модерну). Мо-
дерністській свідомос ті, як зазначають Ч. Харрісон і П. Вуд 84, 
була притаманна чітко виражена поляризація епохальних на-
строїв: на одному полюсі панував стан ейфорії, беззастереж-
ного прийняття запаморочливих змін у побуті, ритмі та стилі 
життя, утопічних очікувань чудодійних ефектів поступу науково-
тех нічної думки й соціальних зрушень; тимчасом на другому 
концентрувалися почуття недовіри до модерних перетворень 
реальності, загострене переживання ситуації втрати усталених 
моральних і духовних орієнтирів, пророчі передчування соці-
оісторичних катаклізмів. Та, незалежно від того, яким знаком 
маркирувалася нова реальність, модерністська свідомість (на 
противагу свідомості декадентській) не ігнорувала життєву 
стихію, а, навпаки, прагла осягнути її на нових засадах.

Підсумкову риску під модерністською епохою підвела 
Друга світова війна. Значення крилатого виразу Т.В. Адорно 
стосовно неможливості поезії після Освенціма можна витлу-
мачити в найширшому розумінні як констатацію краху усієї 
модерністської філософсько-світоглядної системи, що на її 
грунті зародилися й розквітли найжахливіші фантасмагорії. 
Фронтальна критика цієї системи стала головним завданням 
наступної епохи — Постмодерну, котрий виник на руїнах Мо-
дерну й від самого початку самовизначався через власні взає-
мини з Модерном. Друга світова війна може правити за умов-
ну, але досить наочну межу між цими культурними епохами. 

Отже, доба Модерну була центром ваги розвитку духо-
вної культури в період, що тривав від межі ХІХ—ХХ ст. до 
середини ХХ ст. й вирізнявся — на рівні суспільної свідомос-
ті — духом революціонаризму, прогресизму, войовничого 
антропоцентризму, утопізму, а на рівні суспільної практики — 
інтенсивною індустріалізацією й модернізацією соціального 
життя, масштабними історичними катастрофами. 

84 Harrison Ch., Wood P. Einleitung zum Kapitel «Die Idee der modernen Welt» // 
Kunsttheorie im 20. Jahrhunde.. . — Bd. 1. — S. 165.
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Упродовж модерністської епохи в літературі й мистецтві 
співіснували різні напрями та течії. Деякі з них (реалізм, імпре-
сіонізм, натуралізм, символізм, неоромантизм та ін.) були 
успадковані з недалекого минулого й зазнали трансформації 
за умов нової соціокультурної ситуації; інші ж (сюрреалізм, 
експресіонізм, дадаїзм, футуризм, імажизм, акмеїзм та ін.) 
виникли саме за доби Модерну. В ряду таких новонародже-
них явищ знаходився й модерністський напрям в літературі, 
що його розквіт припав на 10-40-і рр. ХХ ст. Кардинальною 
особ ливістю цього напряму в художній літературі була на-
станова на синтез найсуттєвіших досягнень імпресіонізму, 
натуралізму й символізму (котрі як самоцінні складники лі-
тературного процесу на поч. ХХ ст. вже значною мірою ви-
черпали свій естетичний потенціал), а відтак — на синтез 
міметичного й неміметичного принципів зображення. Цей 
син тез був спрямований на створення універсальної картини 
світу, яка мала об’єднувати духовний і матеріальний, швидко-
плинний й вічний, символічний і повсякденний плани буття.

Дана характеристика літературного модернізму потре-
бує деяких додаткових пояснень. Модерністський дискурс 
мав свої власні витоки. Передусім він від початку свого іс-
нування не переймався ентузіастичністю модерністського 
світосприйняття (що, до речі, й надає підставу Д. Затонському 
в книжці «Модернізм і постмодернізм...» визначати, скажімо, 
Ф. Кафку як письменника, чия творчість відповідає ду хові пост-
модернізму) і, навпаки, був налаштований полемічно щодо 
духу Модерної доби. Отже, духовно-світог ляд ними витока-
ми модернізму слід вважати не відкриття Відродження й 
Просвітництва, а породжені романтизмом настрої розча-
рування у можливостях досягнення ідеалу в емпіричній дій-
сності, утвердження самодостатності внутрішнього життя 
особистості й абсолютизації створеного творчою індивіду-
альністю художнього світу. 

Натуралізм, імпресіонізм, символізм, неоромантизм були 
самодостатніми явищами, які свого часу утворилися внаслідок 
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розпаду романтизму та реалізму й перебували в авангарді лі-
тературного життя за декадентської доби. Літературний мо-
дернізм, котрий формувався на тлі поступового занепаду цих 
напрямів і течій, був, як вже зазначалося, спрямований на син-
тез їхніх елементів. Цей синтез мав головним своїм імпульсом 
ідею оновлення художнього світу, (що, власне, було специ-
фічним мистецьким відбитком того духу оновлення дійсності, 
яким була просякнута Модерна доба). З огляду на це, а також 
на закарбоване в культурі та мистецтві останньої третини 
ХІХ ст. відчуття зламу системи художнього мислення, натура-
лізм, імпресіонізм, символізм і неоромантизм було б доцільні-
ше (що відмічено в аналізі концепції О. Звєрєва) йменувати 
премодерністськими тенденціями. Як повноформатний і 
про відний напрям у художній літературі, й зокрема — німець-
комовній, модернізм функціонував упродовж 10—40-х рр. 
ХХ ст., коли з’являлися й завойовували читацьку аудиторію мо-
дерністські прозові шедеври. Утім, інерція згасання напряму 
виходить за межі 1940-х рр. У 1950—1970-ті рр., що харак-
теризувалися зростанням антимодерністських тенденцій у 
річищі постмодернізму, в літературі все ще виникали твори 
перехідного типу, на яких лежав відбиток туги за світоглядно-
естетичною спадщиною модернізму (за виразнішими при-
кладами тут є драматургія М. Фріша, Е. Йонеско, С. Беккета, 
проза І. Бахманн, В. Голдінга та ін.).

Налаштований назагал критично щодо модерністських 
ідей, постмодернізм, який панував у літературі й мистецтві 
останньої третини ХХ ст., водночас завдячує модернізмові 
структурою та основними параметрами своєї художньої ре-
альності. Тож художні відкриття модернізму продовжують у 
специфічній формі існувати в постмодернізмі. Тому дослі-
дження модернізму виявляються одним із засобів орієнтації 
у нашій сучасності, одним із можливих шляхів осмислення 
доби, за якої ми живемо, й творів мистецтва, які з’являються у 
сьогоднішньому культурному просторі. 
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Сама назва «Модерн» (від «modern» — 
«сучасний», «новий») увиразнює харак-
терні для позначуваної нею доби стрімкі 
й глибинні зрушення в усіх царинах жит-
тя, потребу в революційних перетво-
реннях та експериментах, жагу «новиз-
ни», зосередженість на осягненні й тво-
ренні сучасності, звільненої від автори-
тету Традиції. 

У суспільно-історичній площині вка-
зана епоха становила собою «добу сві-
тових війн і революцій». Це був період 
безпрецедентних за своїми масштабами 
й наслідками соціальних потрясінь, ре-
зультатом яких стало зникнення багато-
вікових імперій на кшталт Германської, 
Австро-Угор ської чи Російської, та ви-
никнення нових, у тому числі й тоталі-
тарних держав. 
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Найбільшою катастрофою початку ХХ ст. стала Перша 
світова війна, яка призвела до перекроювання історико-
політичної карти світу. 

Ця війна була зумовлена залаштунковою боротьбою най-
могутніших і найрозвинутіших у науково-технічному відно-
шенні держав за сфери впливу. Заради зазначених цілей, 
бру тально декорованих пишномовними ідейними гаслами, 
у гор нило війни було кинуто 34 держави з населенням по-
над міль ярд чоловік (що на той час становило 67 % насе-
лення планети); 10 млн загиблих і 21 млн поранених, ле-
гіони душевно травмованих, ошуканих ідеологічною брех-
нею і обдурених мілітаристською маячнею солдат, врешті-
решт — гуманістичні цінності європейської культури. 

Духовною спадщиною Першої світової війни стали настрої 
гіркого розчарування й втрати моральних орієнтирів, а також 
ідея краху західної цивілізації. Епохальним узагальненням цієї 
спадщини стала поетична метафора «спустошеної землі», ши-
роко розгорнута в однойменній поемі англо-американського 
лірика Т.С. Еліота. На тлі спричиненої Першою світовою ві-
йною кризи у Європі та Росії спалахнули революції. Бунт проти 
старого ладу й надія на народження нового, справедливого й 
щасливого історичного світу надавали революційним вибухам 
оптимістичної перспективи та життєбудівничого пафосу. Од-
нак наміри побудувати «рай на землі» виявилися утопічними, а 
спроби їх втілення у життя мали своїм наслідком руйнацію 
мільйонів людських життів і крах революційних ідеалів. 

Безпосередніми наслідками таких спроб стали тоталі-
тарні режими, що встановилися у СРСР, Італії, Німеччині, Іс-
панії та інших країнах. Характеризуючи тип тоталітарного 
суспільства на прикладі гітлерівської диктатури, англійський 
письменник Джордж Орвелл зазначав: «Багато з того, у що 
вірив і заради чого працював Веллс 85, дістало матеріальне вті-

85 Г.Д. Веллс (1866—1946) — англійський письменник, автор науково-
фан тастичних та соціально-філософських романів.
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лення у нацистській Німеччині. Там лад, планування, наука, 
яку підтримує держава, сталь, бетон, аероплани — все по-
ставлене на службу ідеям, що відповідають кам’яній добі».

На службу цим ідеям була поставлена й тоталітарна ідео-
логія, яка освячувала масові репресії невинних людей, зни-
щення політичних свобод, захоплення територій інших країн 
і тим самим, по суті, заперечувала духовні заповіти культур-
ної традиції: віру в Бога, непорушність прав особистості, цін-
ність людського життя, принципи моральності й людяності. 
Для її розповсюдження була вироблена особлива культура, 
котра повністю підпорядковувалася державно-політичним 
потребам тоталітарної влади й жорстко регламентувала ху-
дожню творчість. Мистецтво, яке виходило за рамки ідеоло-
гічних обмежень, було затавроване як вороже й відкинуте 
на узбіччя культурного життя; тимчасом як магістральний 
шлях культурного розвитку був «зарезервований» за під-
контрольним владі й ретельно фільтрованим цензурою мис-
тецтвом, що обслуговувало панівну ідеологію. Зокрема, у 

Отто ДІКС 
Штурмовики під час газової атаки (опубл. 1924 р.)
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СРСР на початку 1930-х рр. сформувався офіційно визна-
ний «єдино правильним» і ідеологічно доцільним літературно-
художній напрям — «соціалістичний реалізм» (або скоро-
чено «соцреалізм»). Офіційне визнання у цьому випадку озна-
чало наказову вказівку влади митцям на те, як і що вони мають 
створювати, тобто, по суті, встановлювало диктатуру догма-
тичних, ідеологічно зумовлених норм у мистецтві. 

Розвиток тоталітаризму й жорсткий антагонізм соціаліс-
тичної та капіталістичної суспільних систем стали визначаль-
ними причинами Другої світової війни, що спалахнула лише 
за чверть століття після Першої й набагато перевищила її за 
масштабом руйнувань і кількістю жертв. Продемонстрував-
ши, до якого озвіріння можуть дійти звичайні обивателі, зни-
щуючи у концтаборах і крематоріях мільйони беззахисних 
людей, розстрілюючи на окупованих територіях старих і ма-
лих, грабуючи й руйнуючи храми, музеї, театри, картинні га-
лереї, ця війна поставила під сумнів не лише існування люд-
ства, а й віру в силу й цінність культури, неспроможної, як 
ви явилося, захистити людство від історичних катастроф і на-
вали сучасних варварів. Однак ані відкриття нацистських зло-
чинів, ані перемога над гітлерівською Німеччиною не зняли 
напруженого протистояння між соціалістичним та капіталіс-
тичним таборами, яке одразу ж після завершення бойових 
дій воно набуло характеру «холодної війни». Атомна бомба, 
апробована американцями на японських містах Хіросіма та 
Нагасакі у знаменний рік завершення Другої світової війни, 
позначила собою нову історичну еру, що її головною рисою 
стала загроза атомного самознищення людства.

Однак епоха Модерну була не лише «добою світових війн 
та революцій», але й періодом тріумфу науково-технічного 
прогресу, який значно розширив людські можливості. Людина 
навчилася підніматися у повітря й спускатися на морське дно; 
вона навчилася бачити й чути за тисячі кілометрів, проникати 
в глиб атома й у далечінь міжзоряних просторів. Все те, що 
раніше оспівувалося у міфах, легендах чи казках, на очах су-
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часників доби Модерну ставало дійсністю. Модернізація, 
тобто широке впровадження у щоденне життя нових вина-
ходів, які змінювали дійсність, повсякденний ритм та стиль 
життя людей, стала важливим чинником формування інду-
стріального суспільства. Це суспільство мало своїм пріо-
ритетом віру в науково-технічний прогрес, що його головним 
важелем було виробництво важкої машинної техніки, а голо-
вним осередком — велике місто, в котрому концентрували-
ся науково-технічні та виробничі сили, а також культурний 
потенціал. Саме на початку ХХ ст. з’явилися великі міста з роз-
винутою індустріальною структурою й виразною функцією 
культурної метрополії. Географія і архітектура модерного ве-
ликого міста, його «парадні» принади й потайні похмурі за-
кутки, блиск і злидні його повсякдення, світовідчуття й доля 
його мешканців, — все це утворило широке поле художньо-
го зображення у літературі та мистецтві початку ХХ ст. При-
мітно, що в цей час образ великого міста в усій його супе-
речливості, драматизмі й багатій символіці розробляється й у 
художній літературі, де він посідає місце значно вагоміше за 
життєве середовище героїв. Таким постає Париж у романі 
«Нотатки Мальте Лаурідса Брігге» Р.М. Рільке чи поемі «Зона» 
Гійома Аполлінера, Берлін у романі А. Дьобліна «Берлін. Алек-
сандрплатц» чи Дублін у романі «Улісс» Дж. Джойса. 

Примітно, що у доповідях, виголошених під час футу-
рист ського турне 1914 р., Володимир Маяковський ствер-
джував: «Поезія футуризму — це поезія міста, сучасного міс-
та. Місто збагатило наші переживання і враження новими 
міськими елементами.. . Весь сучасний культурний світ пе-
ретворюється на гігантське місто. Місто замінює собою при-
роду та стихію. Місто саме стає стихією, що у її надрах на-
роджується нова, міська людина.. . Плавні, спокійні, неквап-
ливі ритми старої поезії не відповідають психіці сучасної 
людини...» «Ми вступили у століття урбанізму, у століття па-
нування великих міст з їхнім шаленим, гарячковим життям, 
трамваями, бездротовим телеграфом, аеропланами, миттє-
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вою передачею людської думки на величезну відстань. За 
таких умов мала змінитися і психіка сучасної людини, і спо-
соби вираження її думок, почуттів, і форми мистецтва, бо 
кожна епоха створює свої форми. Мова стала більш стис-
лою, експресивнішою, виникла потреба у нових словах, і 
потреба ця задовольняється словотворчістю.. .» 

Втім, досить швидко з’ясувалася висока ціна науково-
технічного поступу: руйнація природи й усталених зв’язків між 
людьми, відірваність індивіду від власного коріння і його від-
чуження у модернізованому світі, «конвеєризація» й автомати-
зація життя, омасовлення й девальвація особистості… З усією 
очевидністю негативний зворотній бік науково-технічного 
прогресу виявився під час обох світових війн: упродовж Пер-
шої, що розпочалася на конях, а закінчилася на танках, були 
застосовані отруйні гази; упродовж Другої, що розпочалася 
на танках, а завершилася винайденням атомної зброї, були 
впроваджені у дію табори масового знищення. 

Технічні новації сприяли народженню нового виду мис-
тецтва — кіно. 1895 р. у Парижі відбулася демонстрація пер-
шого у світі кінофільму, знятого братами Люм’єр. Сюжет цієї 
однохвилинної стрічки повністю збігався з її назвою: «При-
буття потяга на вокзал Сен-Лазар». Спливуть лічені роки, й до 
освоєння простору «сінематографа» візьмуться талановиті ху-
дожники. Вже впродовж першого десятиліття ХХ ст. будуть 
створені мистецькі стрічки, що стануть класикою кінемато-
графа і, незважаючи на високий рівень сучасних кінотехно-
логій, не втратять своєї художньої цінності до сьогодні. Зго-
дом введення до «сінематографа» звуку й кольору уможли-
вило створення тієї неозорної «імперії кіно», яка стала одним 
із набутків культури ХХ ст.

Важливим чинником історико-культурного життя першої 
половини ХХ ст. були концепції численних представників 
гуманітарної думки. Йдеться про десятки видатних інтелектуа-
лів, які увиразнювали ідеї, що панували у суспільній свідо-
мості, відкривали нові царини гуманітаристики, формували 



Фелікс дель МАРЛЬ 
Порт, 1914
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підходи та стратегії культурного мислення тощо. Чимало з них 
уже згадувалося у першому розділі. Тут для прикладу обме-
жимося побіжними заувагами щодо впливів на суспільно-
культурну атмосферу доби трьох хрестоматійних поста-
тей — Карла Маркса, Фрідріха Ніцше та Зигмунда Фройда. 

Німецький філософ ХІХ ст. Карл Маркс (1818—1883) 
дав теоретичне політико-економічне обґрунтування соціаліс-
тичного руху, у рамках якого відбулася низка революцій по-
чатку ХХ ст., експеримент з «побудови комунізму» у СРСР та 
інших державах, що пізніше утворили так званий «соціалістич-
ний табір», формування комуністичної ідеології та зіпертого 
на неї тоталітарного режиму, становлення відповідної ідео-
логічної культури та розвиток соцреалістичного мистецтва.

Знаменита теза Маркса, проголошена ще 1845 р.: «Фі-
лософи лише по-різному пояснили світ, але суть у тому, щоб 
змінити його», — засвідчила собою радикальний перехід фі-
лософської думки зі шляху осягнення світу на шлях його пе-
ретворення. Саме цією настановою, зокрема, була продик-
тована спроба Маркса поєднати досліджені ним економічні 
закономірності з ідеєю побудови досконалого суспільства. 

Зростання популярності марксистської економічної тео-
рії та матеріалістичних концепцій у ХХ ст. було зумовлене 
загальною світоглядною кризою тогочасного капіталістич-
ного суспільства, а виражене в них прагнення перебудувати 
світ за «ідеальним зразком» відповідало сподіванням мільйо-
нів людей. Певна річ, комуністична тоталітарна влада відвер-
то зловживала цитатами з книжок К. Маркса, приховуючи 
ними свої злочини, й на практиці нерідко спотворювала його 
ідеї, які фанатично пропагувала людським «масам». Проте 
цей негативний досвід не в змозі перекреслити позитивного 
потенціалу Марксових праць, зокрема — притаманного їм 
прагнення покласти край безжалісній експлуатації одних 
людей іншими й зробити суспільство гуманнішим. 

Аналогічних ідеологічних викривлень, хоча й всередині 
іншої тоталітарної ідеології, зазнало вчення німецького фі-
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лософа Фрідріха Ніцше (1844—1900). Він пішов з життя у 
перший же рік ХХ ст., проте саме у новому столітті здобув 
величезної популярності. Цікаво, що Ніцше майже з мате-
матичною точністю передбачив долю власної посмертної 
слави. У листі, датованому 1887 р., він передрік: «У надзви-
чайній дивовижності та ризикованості моїх думок полягає 
причина того, що лише з часом — і, напевне, не раніше 
1901 року — мої думки взагалі будуть почуті». 

Надзвичайно поширеними у культурній свідомості доби 
Модерну були дві взаємопов’язані ніцшеанські концепції. 
Перша з них ґрунтувалася на ідеї «смерті Бога», яка означала 
кінець релігійної віри разом із проповідуваною нею систе-
мою світоглядних уявлень та моральних цінностей. У широ-
кому культурному контексті вона увиразнила загальноєв-
ропейську кризу християнства. Друга ж концепція утвер-
джувала ідею «надлюдини» — особистості нового ґатунку, 
буцімто спроможної посісти у світобудові спорожніле міс-
це Бога й стати єдиним володарем Всесвіту. Саме з таких 
досконалих і сильних надлюдей мало, на переконання фі-
лософа, складатися людство майбутнього.

Ніцшеанське розуміння «надлюдини» сформувалося на 
ґрунті пізньоромантичних уявлень про сильного індивіда, 
здатного протистояти обивательському оточенню. Однак 
німецький філософ наділив цього індивіда також зневаж-
ливою жорстокістю до «слабких», байдужістю до тих, хто 
страждає. Відтак ніцшеанська «надлюдина» зухвало підно-
силася не лише над обивательським світом, а й над мораль-
ними та релігійними нормами, що регулюють життя люд-
ської спільноти. Вчення про надлюдину (як, до речі, й деякі 
інші ідеї Ф. Ніцше) містило певний антигуманний заряд, що 
й надало поштовх до її подальшого спотворення.

Різноманітне відлуння у мистецтві першої половини 
ХХ ст. мала також ніцшеанська концепція взаємодії двох 
проти лежних принципів у розвитку історії та культури: «діо-
ні сійського» (стихійного, «варварського», трагічно-напру-
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же ного) та «аполлонівського» (гармонійно-споглядаль но-
го, інтелектуального, витонченого, логічного).

Ніцшеанські ідеї справили потужний вплив не лише на фі-
лософію, мистецтво чи літературу, а й на свідомість мільйонів 
людей. Деякі з них були перетворені нацистською пропаган-
дою на засадничі ідеологічні постулати й використані з метою 
«філософського» обґрунтування своєї злочинної політики. То-
му інтелектуальна спадщина Ф. Ніцше дістала неоднозначну 
оцінку в історії культури доби Модерну. З одного боку, ми 
маємо неозорий перелік імен тих майстрів слова, що в їхній 
творчості ніцшеанські ідеї поверталися новими гранями й 
розкривалися у всій своїй глибині (пригадаймо, наприклад, 
Ґ. Ібсена, Б. Шоу, Джека Лондона, Т. Манна, Г. Гессе, Ґ. Бенна, 
Максима Горького, В. Брюсова), а з іншого — ми не можемо 
ігнорувати й факт їх використання гітлерівською владою. 

Своєрідну революцію у царині уявлень про особис-
тість здійснив австрійський невропатолог і психіатр Зиґмунд 
Фройд (1856—1939). Дійшовши у процесі досліджень ви-
сновку про те, що поведінка людини переважно визнача-
ється інстинктивними імпульсами, цей вчений запропону-
вав нове бачення людської природи, згідно з яким раціо-
нальний складник (зумовлений суспільним, освітнім, вихов-
ним та іншими експліцитними чинниками), виявлявся лише 
тонким поверхневим шаром стихії несвідомого, яка й керу-
вала психічним життям людини. Зокрема, згідно з фрей-
дистською теорією, визначальними ірраціональними імпуль-
сами особистості були потяг до розмноження (отже, сек-
суальний інстинкт з усіма формами його реалізації, або, як 
називав його сам Фройд, «Ерос») та потяг до самознищен-
ня (тобто прагнення власної смерті, або, за термінологією 
Фройда, «Танатос»). Ключ до особистості психоаналітик про-
понував шукати не у раціональній діяльності, а у проявах 
несвідомого — сновидіннях, галюцинаціях, психічних за-
хворюваннях, художній творчості, яка, відповідно до його 
теорії, визначалася механізмом переробки несвідомих ім-
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пульсів. Фройд розробив цікаву систему психічного тлума-
чення символічних образів, що часто зустрічаються у сно-
видіннях та мистецькій творчості. Розвідки цього вченого 
сприяли зростанню зацікавлення митців першої половини 
ХХ ст. цариною ірраціонального, художніми дослідження-
ми сфери сексуального, конфліктів між свідомим та підсві-
домим, між культурою та людською природою тощо.

Ніцшеанство та фройдизм засвідчили своєю появою 
кризу християнської, гуманістичної та раціоналістич-
ної складових підвалин європейської культури.

Історичні зрушення, науково-технічні досягнення та ре-
волюційні філософсько-гуманітарні вчення спричинилися 
до кардинальних змін світовідчуття сучасників доби Мо-
дерну, яке характеризувалося різкою поляризацією епо-
хальних настроїв. На одному полюсі концентрувалися оп-
тимістичні сподівання, ейфорійний захват перед цивіліза-
ційним поступом, віра в утопічні ідеї, ентузіазм і енергія ак-
тивної дії. На другому ж полюсі лунали настрої: скепсис, 
тотальне заперечення, розчарування в можливості істо-
ричного та наукового прогресу, тривожні передчуття вели-
ких катастроф, спричинених кризою християнської та гу-
маністичної культурних традицій. Власне, у полі напруги, 
утвореному взаємодією цих полюсів, і розвивалася мис-
тецька думка першої половини ХХ ст.

На фронтах нового мистецтва 

Початок доби Модерну відбувався під 
знаком кардинального перевороту естетичної свідомості. 
Однією з найочевидніших ознак цього перевороту стало 
формування нової системи напрямів, жанрів та стилів, яка 
вирізнялася безпрецедентним розмаїттям творчих програм 
і естетичних пошуків. Ще ніколи у мистецтві та літературі 
з такою частотою та швидкістю не спалахували нові течії 
й угрупування, експерименти та провокації, маніфести та 
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публічні акції, як то відбувалося у культурному житті першої 
половини ХХ ст. То була доба, коли з приголомшливою 
швидкістю народжувалися усілякі «ізми»: дадаїзм, сюрреа-
лізм, акмеїзм, кубізм, абстракціонізм, примітивізм, конструк-
тивізм, футуризм, експресіонізм, імажизм, поетизм, герме-
тизм 86 та безліч інших течій, кожна з яких претендувала на 
відкриття нової сторінки в історії культури. Попри численні 
відмінності, суперечності, а нерідко й конфлікти між ними, 
всі ці нові явища об’єднувала спільна для мистецтва доби 
Модерну настанова на вироблення нових принципів ху-
дожньої творчості й винайдення нової художньої мови, 
адекватної процесам історичних, науково-технічних, по-
всякденних і ментальних змін. Певна річ, далеко не всі нові 
течії та школи спромоглися на досягнення високої естетич-
ної цінності, але кожна з них зробила конкретний внесок у 
процес загального оновлення принципів та структур ху-
дожнього мислення. 

Примітно, що у культурі початку ХХ ст. саме поняття «но-
визни» набуло статусу визначальної норми, яка зумовила ши-
рокий новаторський пошук багатьох митців та їх дистанціюван-
ня від класичної спадщини аж до повного розриву з традицією 
й класичною спадщиною. Головним бастіоном «старого» мис-
тецтва, який намагалися зруйнувати новатори початку ХХ ст., 
був імператив реалістичності художнього зображення або, 
інакше кажучи, міметичний принцип (від «мімезис» — «наслі-
дування»), котрий ґрунтувався на правдоподібному змалю-
ванні (або «наслідуванні») об’єктивної дійсності у мистецтві. 
На противагу своїм попередникам, які у ХІХ ст. й, зокре-
ма, у період розквіту реалістичної, а згодом і натуралістич-
ної прози активно спиралася на зазначений принцип, митці-
новатори початку ХХ ст. робили ставку на нереалістичний, 
неміметичний спосіб художнього мислення, вважаючи, що 
лише він дозволяє відтворити не поверхнево правдиву фото-

86 Найзначніші з цих течій розглядатимуться у наступних главах. 
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графічну «копію» дійсності, а саму сутність буття. Нове твор-
че кредо влучно сформулював іспанський культуролог і фі-
лософ Х. Ортега-і-Гассет: «Художній твір є художнім лише 
тією мірою, якою він є нереальним».

Пояснюючи відмінності між митцем-новатором та мит-
цем-традиціоналістом, згаданий мислитель писав: «Митець-
традиціоналіст, котрий малює портрет, претендує на зану-
рення у реальність зображуваного обличчя, тимчасом як 
насправді митець у кращому випадку переносить на полотно 
схематичний набір окремих рис, довільно дібраних його сві-
домістю, вихоплюючи їх з тієї безкінечності, якою є реальна 
людина. А чим була б картина, якби митець, замість спроби 
намалювати людину, наважився б намалювати свою ідею, 
свою схему цієї людини? Тоді картина стала б самою прав-
дою й вдалося б уникнути неминучої поразки. Картина, яка 
відмовилася змагатися з реальністю, перетворилася б на те, 
чим вона є насправді, тобто на ірреальність». 

Як один з найпоказовіших прикладів «ірреального» спосо-
бу художнього відтворення «ідеї» або «схеми» зображуваних 
об’єктів можна навести кубізм (франц. сubisme, від сubе — 
куб) — новаторську течію в образотворчому мистецтві пер-
шої чверті ХХ ст., що її представники прагли виявити геоме-
тричну структуру об’єму, розкладаючи предмет на плоскі 
грані або уподібнюючи його до простих тіл — кулі, конуса, 
куба. Одним з найталановитіших митців-кубістів був П. Пікас-
со. До речі, появою його першої кубістської картини «Аві-
ньонські дівчата» дослідники нерідко датують народження 
нового мистецтва доби Модерну. Цікаво, що, крім картин, 
скульптур та графічних робіт, він створив серію колажів, 
продемонструвавши, що шматки газет, візитні картки, тютю-
нові обгортки, «вмонтовані» в картини, можуть бути повно-
цінними елементами сучасного художнього твору.

У найповніший і найпослідовніший спосіб естетичний 
переворот початку ХХ ст. втілився у двох провідних літе ра-
турно-художніх напрямах — модернізмі, що у його рам ках 
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була вироблена досконала модель некласичної куль тури, 
та авангардизмі, що становив собою широкий фронт спроб 
революційних переворотів у мистецтві.

Модернізм — літературно-художній на-
прям у літературі та мистецтві першої половини ХХ ст., 
який характеризувався акцентом на неміметичному прин-
ципі художнього зображення. Творчо переосмислюючи 
поперед ню традицію, представники цього напряму підтри-
мували у своїй художній практиці зв’язок з культурною спад-
щиною, в якій вони вбачали скарбницю вічних цінностей. 
Саме крізь призму вічних цінностей модерністи сприйма-
ли сучасні історичні події й духовне життя особистості. Звід-
си — притаманна їм схильність до заперечення соціально-
історичної зумовленості життєвих явищ, до пошуку «віч-
них» істин і універсальних «формул» буття, до посилення 
інтелектуально-філософського складника, а на рівні пое-
тики — до змістової, естетичної й технічної ускладненості 
образності та оповіді. Кінцевою метою модерністів було 
створення художньої реальності нового типу, в якій на па-
ритетних засадах поєднувалися матеріальне й духовне, об’-
єк тивне й суб’єктивне, інди відуальне й універсальне, реаль не 
й ірреальне, фізичне й психічне. У рамках такої реальності 
будь-яка дещиця перетворюється на мікромодель світово-
го буття. Саме такою постає художня реальність у творах 
найвидатніших митців мо дерністського напряму: Ф. Кафки, 
Дж. Джойса, М. Пруста, Т. Манна, А. Камю, Г. Гессе, Р.М. Рільке, 
Т.С. Еліота та ін. 

Авангардизм (франц. avantgardisme, від 
avantgarde — передовий загін) — умовний термін для позна-
чення низки художніх течій у літературі й мистецтві, що за-
родилися на початку ХХ ст. Авангардисти рішуче поривали з 
усталеними принципами побудови художньої творчості та 
звичними нормами смаку. Вони пов’язували здійснювану 
ними «революцію у мистецтві» з суспільно-історичним пере-



Пабло ПІКАССО 
Авіньонські дівчата, 1907
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творенням світу, що й зумовлювало властиву їм життєбудів-
ничу спрямованість, позицію соціальної активності, схиль-
ність до утопічних настроїв. Головними засобами аван-
гардистського самовираження були художній експери-
мент, епатаж, войовничі атаки проти традиції. Найяскра віші 
представники літературного авангарду — Гійом Аполлінер, 
Ф. Гарсіа Лорка, Г. Гайм, Г. Бенн, Г. Тракль, Трістан Тцара, 
Г. Балль, А. Бретон, Л. Арагон, Поль Елюар, А. Арто, Ф.Т. Марі-
нетті, Езра Паунд, В. Маяковський, В. Хлєбніков та ін. 

Попри тривалі гострі дискусії, що точилися у минулому 
столітті, питання про те, чим, власне, був авангардизм — не-
залежним художнім напрямом, специфічною тенденцію все-
редині модерністського руху або термінологічним ерзацом 
терміна «модернізм», — так і залишилося нез’ясованим. І сьо-
годні, при знайомстві з деякими модерно- та авангардознав-
чими дослідженнями, всередині яких терміни «авангардизм» і 
«модернізм» перетворюються то на синоніми 87, то на ярлики 
схожих, але не тотожних одне одному явищ 88, то на позна-
чення автономних напрямів 89, що час від часу свавільно при-
власнюють здобутки одне одного 90, мимохіть спадає на дум-

87 До скасування межі між модернізмом та авангардизмом призводить, 
зокрема, широке потрактування останнього, яке передбачає його про-
лонгування на кілька культурних епох (див.: Russel Ch. Poets, Prophets and 
Revolutionaries. The literary avant-garde from Rimbaud through post mo-
dernism. — New York: Oxford, 1985). 

88 Таке враження складається, зокрема, у читачів російських збірок науко-
вих статей «Зарубежная литература ХХ века» (М., 2001) та «Художест-
венные ориентиры зарубежной литературы ХХ века» (М., 2002).

89 Визнаючи необхідність розокремлення авангардизму й модернізму, ні-
мецькі дослідники М. Гардт та Г. Єгер впровадили спеціальний термін 
«історичний авангард» для позначення різноманітних «ізмів», які існували 
упродовж 1910—1920-х рр. поза межами модернізму (Hardt Manfred 
(Hrsg.): Literarische Avantgarden. — Darmstadt; Ja. .ger, Georg: Avantgarde. 
In: Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft. — Berlin/New York, 
1997 (3., neubearbeitete Auflage). — S. 183—187). 

90 Див., зокрема, розвідки, вміщені в українській збірці «Експресіонізм» 
(Львів, 2002)
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ку нав’язливе запитання горьківського Кліма Самгіна: «Та чи 
був хлопчик?». Зрозуміло, що хронічний дискусійний стан 
зазначеної проблеми пов’язаний із усім комплексом відкри-
тих питань модернознавства. Однак існують й специфічні 
причини. Головна з них полягає у протиріччі між теоретич-
ною потребою в розмежуванні авангардистських і модер-
ністських явищ (в силу органічної неможливості, як зазначив 
Р. Шеппард, «злити разом» творчість М. Пруста і дадаїстів або 
ж Т. Манна і сюрреалістів 91) — та практичною нездійсненніс-
тю такого розокремлення (в силу не лише спільного їхнього 
естетичного багажу, але й, за словами М. Германа, їхнього 
«хронологічного переплетіння й того факту, що дійовими 
особами обох явищ часто виступали одні й ті ж самі персо-
нажі» 92). Зазначене протиріччя уже багато десятиліть тяжіє 
над модернознавчими студіями, спонукаючи дослідників 
або ухилятися від будь-яких теоретизувань, за умовчанням 
оперуючи категоріями «авангардизм» і «модернізм» на влас-
ний розсуд, або хоча б у загальних рисах артикулювати своє 
потрактування згаданих термінів. Оскільки здійснювана тут 
спроба з’ясування взаємин модернізму з його найближчими 
сусідами по літературному процесу зобов’язує розглянути й 
співвідношення модернізму та авангардизму, стисло пред-
ставимо своє бачення цього питання. 

За вихідний пункт подальших спостережень покладено 
підхід до модернізму і авангардизму як до двох споріднених, 
але різних явищ, що були головними репрезентантами нова-
торського мистецтва доби Модерну — тобто як до напрямів, 
що мали спільне коріння, тісні взаємозв’язки й широке поле 
збігів світоглядно-мистецьких концепцій та технік, але роз-
різнялися мірою радикальності впровадження цих концеп-
цій та технік у художню практику. При цьому «радикальні-

91 Див. Sheppard R. The Problematics of European Modernism // Theorising 
Modernism: Essays in Critical Theory / ed. by S. Giles. — London; N.Y., 1993, 
Р. 2—51.

92 Герман М. Модернизм.. . Вказ. вид. — С. 9.
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шим» елементом у зазначеній парі виступає авангардизм. Він 
ототожнюється з найекстремальнішими модифікаціями са-
мооприявлення естетичної свідомості, з найепатажнішими 
апробаціями пера, з вулканічними виверженнями новацій, 
які відкривали досі незнані грані й потенції художньої фор-
ми, з зоною експериментального вирощування «перманент-
ної революції» у мистецтві. Мірою радикалізму й визначали-
ся основні відмінності між модернізмом та авангардизмом. 
Нижче подається перелік основних розбіжностей між цими 
напрямами. Звісно, він є умовним, схематичним, і кожен з 
його пунктів може бути доповнений уточненнями та засте-
реженнями. Важливо, що спільне поле настанов, концепцій 
та принципів, на основі яких виникали зазначені розбіжності 
між обома літературно-художніми напрямами, визначалося 
нон-класичною естетичною парадигмою, що у ній реалізу-
вався новий — модерний — тип художнього мислення. 

1. І авангардисти, і модерністи підносили художній світ 
над емпіричною дійсністю, наділяючи його найвищою зна-
чущістю й цінністю; і авангардисти, і модерністи вважали 
мистецтво головним провідником духовного начала, яке ви-
вищується над хаосом і неосмисленістю матерії; і авангар-
дисти, і модерністи вірили в те, що художня творчість спро-
можна суттєво впливати на світ і людство. Однак модерністи 
зазвичай співвідносили ці впливи з суто духовною цариною й 
трактували зумовлені цими впливами зміни реальності пере-
важно у сенсі її духовного перетворення. Авангардисти пе-
реважно тлумачили зазначений комплекс ідей у соціаль-
ному ключі, як мінімум виявляючи драматичні чи трагічні 
розбіжності між соціоісторичною дійсністю та ідеалом і як 
максимум вимагаючи реалізації утопічних проектів, спрямо-
ваних на докорінне перетворення цієї дійсності. Так, у ні-
мецькомовному просторі модерністська модель виступає 
кон цептуальним стрижнем рількевського циклу «Дуїнянські 
елегії», де стверджується ідея духовного перетворення «ви-
димого» матеріального світу на «невидимий»; а авангардист-
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ською моделлю визначається притаманний експресіоніст-
ським віршам пафос викриття бюргерства («Професори» 
Г. Гейма, «Вугільний барон» П. Цеха, «Бюргер промовляє» Кла-
бунда, «Бюргери» А. Дрея), гострої соціальної критики та про-
тесту проти Першої світової війни («Вбивці сидять в оперно-
му театрі» В. Газенклевера, «Матері» Е. Толлера), напружено-
го чекання очищення суспільства («До читача» Ф. Верфеля), 
діяльної спів участі в творенні нової, «вдосконаленої» реаль-
ності («Наш шлях» Е. Толлера). 

2. Зазначеною розбіжністю позначені життєтворчі стра-
тегії модерністів та авангардистів. Модерністи, націлені на 
осягання універсальних законів буття, зазвичай спостерігали 
за соціальним життям на відстані, утримуючись від активної 
участі в ньому, а інколи й принципово від нього відмежову-
ючись. І Кафка, для якого метафізичні закони важили значно 
більше, ніж актуальні історичні події, і Пруст, якого хвороба 
і творчість змусили вести майже анахоретське існування в 
кімнаті, оббитій для кращої звукоізоляції корковим дере-
вом, і Джойс, який принагідно бравірував своєю не обіз-
наністю стосовно великих історичних потрясінь 93, і навіть 
Т. Манн, який час від часу виносив власні оцінки політичних 
ситуацій на широку публіку, щоразу підкреслюючи свою 
незаангажованість жодною політичною доктриною 94, — 

93 Характерною в цьому плані є відповідь секретаря Джойса на анкету, 
розроблену Міжнародним Союзом Революційних Письменників з на-
годи п’ятнадцятиріччя від Жовтневої революції в Росії. Анкета містила 
запитання про вплив, який справила на письменника зазначена револю-
ція. У відповіді на неї секретар Джойса відмічав: «... містер Джойса просить 
мене подякувати Вам за виявлену честь, внаслідок якої він довідався, що 
в Росії 1917 р. сталася революція. При уважнішому розгляді питання він, 
проте, з’ясував, що Жовтнева революція сталася в листопаді зазначено го 
року. На основі зібраних нині відомостей йому важко оцінити важли-
вість цієї події. . .» 

94 Позиція мистецького нейтралітету закарбувалася й в назві маннівського 
есе, присвяченого суспільно-політичній проблематиці періоду Першої 
світової війни: «Роздуми аполітичного». Та ж таки позиція, власне, визна-
чила рішення письменника не повертатися з еміграції до Німеччині, роз-
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усі вони поодинці й разом узяті можуть правити за ілюстра-
ції дистанційованого ставлення митців-модерністів до су-
часної історії. Примітно, що й свої спостереження за сус-
пільними явищами письменники-модерністи часто виводи ли 
у позачасову, надісторичну площину. Як приклад цієї тенден-
ції можна навести коментар Ф. Кафки стосовно демонстра-
ції робітників, котру йому довелося спостерігати на власні 
очі: «Вони оволоділи вулицею і тому гадають, що оволоділи 
світом. Але вони помиляються. За ними вже стоять секрета-
рі, чиновники, професійні політики — всі ці сучасні султани, 
яким вони торують шлях до влади... Наприкінці будь-якого 
насправді революційного процесу з’являється свій Напо-
леон Бонапарт.. . Революції випаровуються, й залишається 
тільки мул нової бюрократії» 95. Ці міркування сповнюються 
таких широких узагальнень, що можуть докладатися до ана-
логічних соціальних явищ будь-яких епох — як минулих, так 
і прийдешніх. 

По-іншому позиціонували себе в соціумі авангардисти. 
Притаманні їм дух активізму й енергія дії, жага революційно-
го перетворення світу й почуття співпричетності долі люд-
ства спонукали виходити на соціальну орбіту 96 — долучатися 

колотої на соціалістичну й капіталістичну частини: жодну з цих частин 
Т. Манн не хотів підтримувати своїм авторитетом. 

95 Из разговора Густава Яноуха с Францем Кафкой // Кафка Ф. Замок. 
Новеллы и притчи. Письмо отцу. Письма Милене. — М.: Политиздат, 
1991. — С. 561—562.

96 Соціальний аспект авангардизму став наріжним каменем широко відомої 
теорії Б. Гройса, згідно з якою величезний соціоісторичний експеримент 
будівництва соціалізму в СРСР був логічною реалізацією головного посту-
лату авангардистського проекту — ідеї створення нової ре альності. (Гройс Б. 
Народження соціалістичного реалізму з духу російського авангарду; Гройс Б. 
Стиль Сталін). Як спробу реалізації авангардистського проекту нового сус-
пільства, в якому всі вчорашні аутсайдери отримали б можливість посісти 
своє місце в політиці, діловому та культурному житті, розглядає Ваймар-
ську Республіку у своєму блискучому есе й П.Гей (Див.: Gay P. Die Repub-
lik der Außenseiter.Geist und Kultur in der Weimarer Zeit 1918—1933. — 
Frankfurt a.M. — Fischer Taschenbuch Verlag, 2004. — 252 S.) 
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до суспільного життя як у формах безпосередньої участі у 
значущих історичних подіях (Першій світовій війні 97, рево-
люціях, будівництві нового суспільного ладу) та політичному 
русі (соціалістичному, комуністичному, соціал-демокра тич-
ному, анархістському) 98, так і у формах гучних публічних ак-
цій, спрямованих на популяризацію та соціалізацію їх твор-
чих досягнень (організація скандальних виставок і виступів, 
що з надлишком давали «ляпасів суспільному смаку», проек-
ти створення мистецтва, націленого на комплексне пере-
творення суспільства й людини — на кшталт ваймарського 
Баухауза або російської футуристської теорії «життєбудівни-
цтва» 99). Тут доречно згадати кілька фактів, які засвідчують 
прореволюційну орієнтацію представників німецького аван-
гарду: 1919 р. вийшла поетична антологія експресіоністів під 
промовистою назвою «Товариші людства: Вірші до світової 
революції»; у центральному періодичному виданні «активіс-
тів» (назва групи експресіоністів, що склалася навколо жур-
налу «Die Aktion») упродовж 1918—1919 рр. регулярно дру-
кувалися декрети радянської влади, статті Леніна та ін. актуаль-
ні матеріали, що вияскравлювали революційний рух; 1920 р. 
у Берліні відбувся великий дадаїстський ярмарок під гаслом: 

97 Чимало поетів-експресіоністів загинули на фронті Першої світової вій-
ни. Серед них — К. Адлер, А. Ліхтенштайн, Г. Зак, Е. Штадлер, А. Штрамм, 
Е.В. Лотц; до цього переліку можна додати також Г. Тракля, якого здо-
бутий під час війни досвід штовхнув до самогубства. 

98 Окрім того, експресіоністи організовували ще й власні політичні об’єд-
нання. Так, 1915 р. була створена «Антинаціональна соціалістична група 
Німеччини» (Antinationale Sozialisten-Partei Gruppe Deutschland, A.S.P., 
1915 ), до якої увійшли А. Еренштайн, Ю.К. Оттен, Ф. Пфемферт, що був 
видавцем журналу «Aktion», та ін. 

99 Згадана концепція зазнала розвитку в межах ЛЄФу. Згідно з нею, мис-
тецтво тлумачилося як «метод будівництва життя», як знаряддя «вироб-
ництва потрібних класу й людству цінностей (речей)» Чужак Н. Под зна-
ком жизнестроения // ЛЕФ: Журнал левого фронта искусств. — 1923. — 
№ 1. Март. — С. 38). Ця теза реалізовувалася в пропагандистській ро-
боті футуристів та їхній інтенсивній співпраці з конструктивістами, що 
дбали про створення «нового побуту». 
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«Дада бореться на боці революційного пролетаріату», що її 
організаторами були Гюльзенбек, Гаусман, Гартфільд та Піс-
катор. Все це дало деяким дослідникам підстави для виок-
ремлення «революційної заангажованості» у специфічну 
ознаку авангардистського мистецтва й тверджень на кшталт 
такого: «Про справжній авангард ми можемо говорити лише 
тоді, коли він співпадає з політичною революцією, супрово-
джує чи підготовлює її» 100. Особливо яскраво прагнення до-
лучитися до великих соціальних проектів увиразнилися в по-
зиції «активістів», що намагалися виступати в ролі ідеологів 
творення нового світу. Вони підхопили ідею, сформульовану 
К. Гіллером у статті «Літератор-політик», написаній 1918 р.: 
«Ми маємо щонайпізніше — до 1930 р. справді здобути вла-
ду на батьківщині й на всій земній кулі — нашій великій бать-
ківщині» 101. Суголосні думки лунали у віршах Е. Толлера:

Das Reich des Friedens wollen wir zur Erde tragen,
Den Unterdru

..
cken aller La

..
nder Freiheit bringen — 

Wir mu
..

ssen um das Sakrament der Erde ringen! 102 

Нерідко авангардисти не лише виявляли лояльність до 
тоталітарної влади, а й надавали їй творчу, ідейну й мораль-
ну підтримку в режимі офіційного обслуговування (Ф.Т. Ма-
рінетті в Італії, Й. Бехер — в Німеччині, В. Маяковський — в 
Росії та ін.). Внутрішня інтеграція вчорашніх авангардистів у 
тоталітарну систему зазвичай була закономірним наслідком 
уявлень про те, що нове за духом і формою мистецтво має 
стати головним засобом оновлення світу й, зокрема, ради-

100 Szabolcsi M. К некоторым вопросам революционного авангарда // Umjet-
nost rijeci: Casopis za znanost o knjizevnosti. God. XXV (1981): Knjizevnost - 
avangarda - revolucija. — Zagreb: Hrvatsko filolosko drustvo, 1981. — С. 14, 18.

101 Schrader B. Aufbruch in ein neues Zeitalter (1918—1923) // Noessig M., 
Rosenberg J., Schrader B. Literaturdebatten in der Weimarer Republik: Zur Ent-
wicklung des marxistischen literaturtheoretischen Denkes 1918—1933. — 
Berlin und Weimar: Aufbau-Verlag,1980). 

102 «Царство миру ми воліємо принести на землю,/ пригніченим усіх кра-
їн — свободу, / Ми маємо повстати за земні святині!» (підрядковий пе-
реклад мій — Є.В.). 
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кального вдосконалення соціальної дійсності. Під впливом 
цих уявлень, до речі, Б. Брехт прийшов до ідеї створення 
такої драми, яка б переорієнтувала глядача з пасивного 
співчуття дійовим особам п’єси (шляхом переживання ка-
тарсису) на активне втручання у соціальне життя й виправ-
лення принципових вад суспільного ладу 103. (Певно ж, тут 
можна вказати й на наявність протилежних прикладів, зга-
давши, скажімо, модерніста Хемінгуея, який завжди нама-
гався потрапити у гущавину подій, або історію виникнення 
дадаїзму: цей авангардистський проект з’явився на хвилі за-
перечення соціальних правил гри, нав’язаних Першою світо-
вою війною, у Швейцарії, виключеної в силу свого нейтра-
літету з театру воєнних подій, і його авторами були пере-
важно пацифістським чи анархістським чином налаштовані 
митці з країн, що ворогували. Однак ці випадки видаються 
винятками, які підтверджують загальну тенденцію).

3. У різних напрямах розвивалися в авангардистському 
й модерністському мистецтвах суб’єктивістські тенденції. В 
мо дернізмі вони спрямовувалися передусім в інтелек ту-
ально-аналітичну площину: тут мистецьке «я» виступало по-
лігоном для апробації найзагальніших духовних проблем; 
воно служило «центром», до якого стягувалися силові лінії 
зовнішньої (історичної, соціальної, культурної), внутріш-
ньої (психологічної, ментальної, несвідомої) та універсаль-
ної (метафізичної, містичної, екзистенційної) реальностей; 
це було «я», націлене на споглядання, прискіпливий аналіз 
та узагальнення спостережень за буттєвими потоками, а 
врешті-решт, — і на знаходження головних формул «все-
буття». Цей спектр функціонування принципу суб’єктивності 
в модернізмі й мав на увазі Р. Музіль, коли проголошував: 

103 Перипетії еволюції Брехта від експресіоністського нігілізму до марк-
систського engagement детально розглядає у своїй розвідці «Доба аб-
стракції в сучасній європейській літературі» А.К. Клярманна (Вікно в світ. 
Зарубіжна література: наукові дослідження, історія, методика викла-
дання. — № 1 (19) — 2005. — С. 72—85).
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«Але все ж таки творити означає передусім розмірковува-
ти над життям, а вже потім його зображувати» 104. Звідси — 
тяжіння митців-модерністів до відчутної інтелектуалізації 
та філософського ускладнення художнього зображення, 
до розширення можливостей дослідницько-аналітичного 
осмис лення внутрішнього й зовнішнього життя, до пере-
творення подій власної духовної біографії на автономні 
художні сюжети з найвищим рівнем узагальнення, що на-
давав їм парадигматичного або феноменологічного зна-
чення. (Дослідницько-аналітичний підхід породив у мо-
дернізмі й зовні протилежну суб’єктивізму тенденцію до 
граничної об’єктивації зображення — аж до повного са-
моусунення мистецького «я», як, наприклад, у «Нових пое-
зіях» Р.М. Рільке. Проте насправді ця «об’єктивація» була 
удаваною, адже, імітуючи манеру «писати речі, такими, яки-
ми вони є», вона водночас репрезентувала гостро особис-
тісний ракурс їх потрактування, зумовлений суб’єктивною 
художньою філософією поета). 

Авангардисти ж переважно рухалися у напрямі емо-
ційного розвитку принципу суб’єктивізму. Цей напрям руху 
простежується, зокрема, в експресіоністській трансляції силь-
них почуттів і футуристських еманаціях утопічних енергій, 
імажистському асоціативному мереживі настроїв і сюрреа-
лістських стрибках у несвідоме «задзеркалля» душі, де при-
ховані від розуму відчуття, імпульси, бажання й потяги утво-
рюють єдину емоційну плазму. Усі ці мистецькі стратегії бу ли 
спрямовані на те, аби вловити емоційні вібрації мистець-
кого «я» разом з їх найдрібнішими унтер- та обертонами, 
пе редати силу, багатство й динаміку їх звучання в живопис-
них гостро-ірреальних картинах — візіонерських видіннях, 
галюцинаційних мареннях, афектованій образності, — і че-
рез такі картини вияскравити єдність цього «я» з зов ніш нім 

104 Музиль Р. О книгах Роберта Музиля // Называть вещи своими именами. — 
Вказ. вид. — С. 371.
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світом 105. На відміну від модерністів, авангардисти у своїй твор-
чості намагалися не так пізнавати, як переживати буття; не так 
полювати на неочевидні сутності й сенси речей чи на універ-
сальні формули світового життя, як емоційно й ефект но уви-
разнювати свої відчуття від зіткнень із «світом речей» та «світом 
ідей», від експедицій в «terra incognita» власного «я» та дотиків з 
надлюдськими силами, що оприявлюють себе в повсякденно-
му існуванні. І якщо модерністи змальовували світ крізь призму 
свідомості, то авангардисти зображували його крізь призму 
серця 106, змученого суперечностями сучасної історії, «контр-
астами живого й мертвого, духу й плоті, «цивілізації» й «приро-
ди» 107 та ін. Пріоритетністю суб’єктивно-емо цій ного компо-
ненту почасти пояснюється локалізація аван гар диз му пере-
важно в сферах лірики та драми, де з нього — в силу родової 
специфіки — можна було викувати каркас сюжету або ланцюг 
образів (що набагато складніше зробити в епічних творах, 
особливо ж у великих прозових формах, в яких цей компо-
нент міг претендувати здебільшого на факультативну роль). 

Експресивно-емоційна спрямованість визначила й важ-
ливе для авангардистського мистецтва акцентування вира-
жального аспекту, що сформувало ситуацію панування «пла-
ну вираження» над «планом зображення», яка нерідко пере-
ростала в абсолютизацію акту самовираження з відповідним 
витісненням інших імпульсів, завдань і граней творчого акту 

105 Трансформація емоцій особистого «я» в почуття колективного «ми» чіт-
ко простежується, наприклад, у таких поетичних текстах експресіоніс-
тів, як «Жалітися я хочу» І. Голля, «Війна» О. Канеля, «Тлумачення війни» 
В. Герцфельде та ін. 

106 Відмічаючи цю рису експресіоністського поетичного дискурсу, Н. Сірот-
кін зазначав: «в експресіоністських текстах немає аналізу, тут панує опис, 
увиразнення внутрішнього досвіду» (Сироткин Н. Типологические пара-
ллели в эволюции авангардизма (футуризм, экспрессионизм, дадаїзм) 
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://avantgarde. narod. ru. 

107 Экспрессионизм // Литературный энциклопедический словарь / Под 
общ. ред. В.М. Кожевникова, П.А. Николаева. — М.: Сов. Энциклопедия, 
1987. — С. 507.
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на маргінеси мистецької свідомості. В тенденції до такої 
абсолютизації укорінено ряд симптоматичних авангардист-
ських явищ: скажімо, гостра проблематизація завдання «уви-
разнення невиразного» (яке згодом набуло масштабності 
однієї із знакових культурологем ХХ ст.), «легітимізація» епа-
тажної самопрезентації як публічної форми мистецького 
(індивідуального й колективного) самовираження, зрештою, 
безпрецедентна за розмаїттям і розмахом експансія худож-
нього експерименту, котра унаочнила масштабність пошуків 
адекватних художніх засобів для реалізації «жаги експресії». 
Безпосереднім наслідком цієї експансії стало переформату-
вання експерименту в своєрідний стандарт нового мистецт-
ва, на основі якого здійснювалися численні спроби транс-
формації експерименту в самодостатній і самоцінний акт (з 
відповідною редукцією змістового компоненту — аж до його 
зникнення, як, наприклад, у футуристській заумі або експре-
сіоністських «Klanggedichte»). 

Преференції, які в авангардизмі надавалися поетиці 
експерименту, імперативу (само)вираження та емоційному 
суб’єк тивізму, сформували пріоритет ірреального модусу 
художнього зображення в творчості представників цього 
напряму 108. Авангардисти рішучіше, ніж модерністи, роз-
ривали зв’язки з міметичною естетикою класичного мисте-
цтва: викинувши на звалище історії принципи «життєподіб-
ного» художнього письма, вони зробили ставку на гіпертро-
фовану художню умовність, й перетворили її на голов не 
знаряддя створення акцентовано антиміметичного худож-
нього світу. Взагалі параметр «ірреального» нерідко ототож-
нювався авангардистами з головним критерієм «художнос-
ті»: чим більш несподіваним був образ, чим радикальніше 
він відрізнявся від звичного уявлення, тим більшу художню 

108 Свого часу М. Епштейн наполягав на тому, що антиміметична домінанта 
авангардизму має своїм відповідником нефігуративні елементи давньої 
релігійної культури (Эпштейн М. Искусство авангарда и религиозное 
сознание // Новый мир. — 1989. — № 12. — С. 225—235).
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силу й цінність вони йому надавали. У напрямі ствердження 
антиміметичної естетики нового мистецтва рухалася й на-
укова думка поч. ХХ ст. 1902 р. побачила світ книжка італій-
ського філософа Бенедетто Кроче «Естетика як наука про 
вираження та загальна лінгвістика», в якій обґрунтовувався 
принцип превалювання експресії та художності над копію-
ванням дійсності. За лічені роки потому з’явилася дисерта-
ція В. Воррінгера «Абстракція і вчування» (надрук. 1907 р.), 
у котрій цінність міметичного мистецтва взагалі заперечу-
валася: «Примітивне прагнення до наслідування панувало за 
всіх часів, і його історія — це історія вправного історизму 
без естетичного значення» 109.

4. Найвиразнішим чином відмінності між авангардизмом 
та модернізмом виявляються у ставленні представників цих 
напрямів до традиції. Звісно, і авангардисти, і модерністи 
усвідомлювали себе глашатаями, проводирями й творцями 
нової «модерної» культури. Однак авангардисти, що зарахо-
вували себе до «передового загону» цієї культури, послуго-
вувалися революційною мистецькою ідеологією, яка вима-
гала зректися культурної спадщини, зруйнувати храм літера-
тури, зведений зусиллями багатьох попередніх поколінь і на 
майданчику, очищеному від уламків старої культури, будува-
ти нове мистецтво. Модерністи ж відчували потребу у тра-
диції, визнавали її непроминущу цінність й свідомо підтри-
мували з нею зв’язок. Данину добі «великих перетворень» 
вони сплачували практикою модернізації досвіду традиції, її 
моральних заповітів і культурних кодів. 

Повною мірою відчути контраст між авангардистським 
і модерністським підходами до культурної спадщини до-
зволяє невибаглива комбінація двох хрестоматійно відомих 
висловлювань представників відповідних літературних на-
прямів. Перше з них належить вождю італійських футурис-

109 Worringer W. Abstraktion und Einfu..hlung (Auszug). — Expressionismus. Lite ra-
tur und Kunst. — Hrsg. N. Pawlowa. — Moskau: Raduga Verlag, 1986. — S. 32.
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тів, Ф.Т. Маринетті: «Для чого це: щоденне відвідування му-
зеїв, бібліотек, академій, де поховані нездійсненні задуми, 
розп’яті найкращі мрії, розписані по графах надії? . . . Гей, де 
там славетні підпалювачі з опаленими руками? Гей, сюди! 
Гей! Тягніть вогонь до бібліотечних полиць! Спрямуйте воду 
з каналів на музейні склепи й затопіть їх!.. . І нехай цей потік 
змиє великі полотна! Хапайтеся за кайла та лопати! Трощіть 
давні міста!» 110. Автором другої цитати є класик модерніст-
ської поезії Т.С. Еліот: «Традиція зобов’язує людину писати 
не тільки з точки зору представника свого покоління, але й з 
відчуттям того, що вся європейська література, починаючи 
від Гомера і закінчуючи всією національною літературою, 
існує немовби одночасно і утворює один часовий ряд. Са-
ме це відчуття історії, яке є відчуттям позачасового і разом 
з тим проминущого, тобто позачасового і проминущого у 
сукупності, робить письменника традиційним і разом з тим 
спонукає письменника глибше осягати своє місце і свій час, 
свою сучасність» 111.

У німецькомовному просторі ідеї Марінетті мали своїм 
аналогом поширені серед експресіоністів заклики викину-
ти «на сміття базікала Шиллера» й зірвати «гіпсову маску фі-
лістера Гете» 112. А близьке Еліоту ставлення до традиції як до 
культурного й мистецького спадку, котрий є важливою умо-
вою духовного виживання сучасного людства, у най яскра-
вішій формі засвідчили своєю творчістю (й власними комен-
тарями до неї) Р.М. Рільке, Т. Манн, Г. Гессе, Г. Брох та ін.

5. І авангардистам, і модерністам були притаманні на-
строї гострого неприйняття сучасності; в усіх її проявах — 

110 Маринетти Ф.Т. Первый манифест футуризма // Называть вещи сво-
ими именами. Программные выступления мастеров западно-евро пей-
ской литературы ХХ века. — М., 1986. — С. 161. 

111 Элиот Т.С. Традиция и индивидуальный талант // Элиот Т.С. Назначе ние 
поэзии. Статьи о литературе. — К., 1996. — С. 158.

112 Копелев Л. Драматургия немецкого экспрессионизма // Экспрессио-
низм: Сб. ст. — М.: Наука, 1966. — С. 41.
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починаючи від великих історичних зламів і завершуючи 
дрібними повсякденними негараздами — вони вбачали 
знаки грізної «перехідної» епохи, що, як здавалося сучасни-
кам, мала б стати або останньою сценою перед апокаліп-
тичним фіналом земної історії, або вступом людства у но-
вий еон. При цьому авангардисти піддавали дійсність ост-
ракізму за те, що вона «не дотягувала» до ідеалу нового світу 
й нової людини, тимчасом як модерністи ставили їй на карб 
те, що вона відступилася від тисячолітньої культури й зрекла-
ся усталених цінностей західної цивілізації. Тому пошуки ря-
тівної альтернативи авангардисти й модерністи вели в діа-
метрально протилежних напрямах. Перші напружено при-
кликали майбутнє, змальовуючи привабливі футурологічні 
картини, пройняті утопічними сподіваннями, передчуван-
нями революційного перетворення світу та жагою активної 
дії. Натомість другі апелювали до минулого, представляючи 
його сховищем надійних, випробуваних часом і історією 
рецептів протидії ворожим проявам сучасної доби. Пассе-
їстичними настроями надихалася пристрасть модерністів 
до ремінісценцій, алюзій, цитат, що підтримували зв’язок із 
літературними попередниками, до пошуку паралелей і від-
повідностей у минулому, до широкомасштабної експлуата-
ції можливостей міфу тощо. Інакше кажучи, якщо авангар-
дизм вимагав від сучасників рухатися «вперед», то модер-
нізм закликав їх повернутися «назад», до духовних і культур-
них витоків людської історії. 

6. До переліку очевидних розбіжностей між авангардиз-
мом і модернізмом слід віднести також основний емоційний 
тон, притаманний творам представників цих напрямів. Най-
видатніші взірці німецькомовної модерністської літератури 
(твори Кафки, Музіля, Т. Манна, Гессе та ін.) зазвичай вирізняє 
іронія, яка увиразнює критичне ставлення їхніх творців до 
духовного світу сучасної їм людини, до суспільства та історії, 
а заразом — і до власної творчості. А от мистецтву аван-
гарду притаманний пафос «серйозного» емоційно-експре-
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сивного світосприйняття (Тракль, Верфель, Еренштайн, Бенн 
та ін.), що ним позначені як настрої заперечення дійсності, 
так і спроби ствердження нових ідей.

7. Модерністський напрям складався не з літературних 
угрупувань, а з індивідуальних художніх систем окремих мит-
ців. Вельми показовим є те, що «хрещені батьки» модерніст-
ської прози — Пруст, Джойс і Кафка — творили повністю 
незалежно один від одного: Кафка ніколи не зустрічався із 
Джойсом чи Прустом, а побіжне особисте знайомство Прус-
та з Джойсом у Парижі було позбавлене жодного натяку на 
творчий взаємообмін. («Коли нас познайомили на одному 
прийомі, — згадував Дж. Джойс про свою зустріч із М. Прус-
том, — наша недовга бесіда складалася виключно з одних 
«ні». Пруст спитав мене, чи знаю я такого-то. Я відповів: «ні». 
Господарка дому спитала, чи читав Пруст «Улісса», він відпо-
вів: «ні». Так воно й тривало далі.. .» 113). Не менш показовим 
проявом згаданої тенденції є й те, що навіть письменники-
модерністи, які, подібно до Т. Манна й Г. Гессе, усвідомлю-
ва ли свою духовну й мистецьку спорідненість, не відчували 
потреби засновувати будь-які творчі об’єднання. 

На противагу до модернізму, який залишався полем бит-
ви одинаків-індивідуалістів, авангардизм прагнув збирати од-
нодумців під прапором тієї чи тієї течії. Претендуючи на 
роль «передового загону» сучасної доби, що має долати всі 
перешкоди й перепони на шляху нового мистецтва, авангар-
дисти прагли колективного штурму «загрузлої» у вчораш ньо-
му дні обивательської свідомості. Саме тому в межах аван-
гардистського руху утворювалися численні течії та школи 
(дадаїзм, футуризм, імажизм, сюрреалізм, експресіонізм 114), 

113 Джойс Дж. Статьи. Дневники. Письма. Беседы // Вопросы литературы. — 
1984. — № 4. — С. 210.

114 Слід зауважити, що питання щодо приналежності до авангарду деяких 
з цих явищ є дискусійним. Так, в науковій літературі висловлюються 
суперечливі думки стосовно правомірності включення в авангардист-
сь ку художню систему експресіонізму (в даній роботі він розгляда-
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які виробляли свої естетичні програми й виходили на публіку 
з колективними літературними маніфестами, заявами, збір-
никами, спільними виставками тощо. «Авангард, — зазначають 
укладачі однієї з найповніших у німецькомовному просторі 
антології маніфестів європейських авангардистів, — був ру-
хом маніфестів — жоден Ізм, жоден авангардистський часо-
пис, жоден скандал футуристів, дадаїстів чи сюрреалістів, не 
обходився без маніфестів» 115.

Однією з найвизначніших течій авангардизму був екс-
пресіонізм (від лат. expressio — вираження). Він розвивався 
переважно у німецькомовних країнах у період від 1905 до 
1925 р. й становив собою своєрідну реакцію на гостру со-
ціоісторичну кризу, що призвела до Першої світової війни, 
ре волюцій та краху старих імперій у першій чверті ХХ ст. 
Най видатніші представники експресіонізму в літературі — 
Ґ. Гейм, Ф. Верфель, Ґ. Бенн. Експресіоністська естетика впли-
нула і на українських майстрів красного письменства, зо-
крема на М. Бажана. 

До експресіоністської течії певною мірою була дотична 
творчість австрійця Ґеорґа Тракля (1887—1914). Доля цього 
митця була трагічною: не витримавши жаху Першої світової ві-
йни, він вчинив самогубство. У своїх віршах Ґ. Тракль створював 
картини світу, що перебуває у стані занепаду, розпаду, згасання. 
Ці картини, забарвлені настроями жаху й тривоги, очікуванням 
вибухів зла, оберталися в траклівській поезії, як у калейдоскопі. 
Варто підкреслити, що вони були не «фотографіями» зовніш-
нього світу, а елементами духовного стану ліричного героя.

ється як складова авангардистського напряму). Проте водночас не під-
лягає сумніву й неможливість виключення експресіонізму з дискурсу 
авангарду (Asholt W., Fa. .hnders W. ‘Projekt Avantgarde’: Vorwort // «Die ganze 
Welt ist eine Manifestation»: Die europa..ische Avantgarde und ihre Mani-
feste / Hrsg. von W. Asholt und W. Fa..hnders. — Darmstadt: Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft, 1997. — S. 15).

115 Asholt W., Fa..hnders W. Einleitung // Manifeste und Proklamationen der 
europa..schen Avantgarde (1909—1938). Hrsg. von W. Asholt und W. Fa..hn-
ders. — Stuttgart-Weimar: J.B. Metzler Verlag. — S. XV. 



86

ЧАСТИНА ПЕРША
ДОБА «ІЗМІВ» У ТЕОРЕТИЧНІЙ ... РЕФЛЕКСІЇ

Головною експресіоністською настановою було увираз-
нення сильної емоції, яке досягалося шляхом її навмисного 
загострення аж до гротеску. Зазвичай ця емоція набувала 
якості стану потрясіння й супроводжувалася почуттями жаху 
й трагічної безпорадності перед історичними катастрофами, 
апокаліптичними візіями й відчайдушними блуканнями серед 
зруйнованих моральних цінностей. Поети, що належали до 
цієї течії, змальовували світ, охоплений злом, потворністю, хао-
сом. В їхніх творах зливалися зовнішнє і внутрішнє буття: по-
трясіння ліричного «я» подавалося як потрясіння дійсності. 
Експресіоністську естетику вирізняли загострена емоційність, 
гротескність образів, «вибухове» слово, плакатність письма.

Експресіонізм набув розвитку не лише в літературі, але й в 
образотворчому мистецтві (О. Кокошка, Е. Гекель, П. Клеє, 
Е. Мунк, Е. Нольде та ін.), кінематографі (Ф. Мурнау, Р. Вінс, 
Ф. Ланґ та ін.). Цікаво, що саме естетика експресіонізму на-
дала в образотворчому мистецтві поштовх до розвитку мис-
тецтва плаката, а в кіно — жанру експресіоністського кіно, 
який з часом трансформувався у площині маскультури у так 
звані «фільми жахів».

Відтворення у нових художніх формах хаосу, спричи-
неного Першою світовою війною, стало метою й іншої аван-
гардистської течії — дадаїзму (від «дада» — звуконаслідуваль-
ного слова, що відтворює дитяче белькотіння), яка існувала 
приблизно від 1916 до 1922 рр. і залишила по собі ґрун-
товну експериментальну базу авангардистського руху. Ві-
домі представники дадаїзму — Трістан Тцара, Р. Гюльзенбек, 
Г. Балль, Г. Арн, М. Янко та ін.

Місцем народження дадаїстів була Швейцарія — ней-
тральна країна, що дала притулок митцям, яких об’єднали 
антивоєнні та анархістські настрої. «Ми знали, — проголошу-
вав лідер дадаїстів Трістан Тцара, — що війну не припинити, 
якщо не вирвати її коріння. Всі вияви цієї так званої цивілізації 
нам набридли — самі її підвалини, її логіка, її мова. І ось обу-
рення набуло таких форм, в яких гротескне й абсурдне брало 



Едвард МУНК 
Мадонна, 1894
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верх над естетичними цінностями». Ідею протесту проти 
війни, тісно пов’язану з ідеєю бунту проти самих засад захід-
ної цивілізації, яка цю війну уможливила, дадаїсти увиразню-
вали у підкреслено антиестетичних, епатажних формах. Ма-
ючи намір створити «антимистецтво», вони широко практи-
кували безглузді сполучення слів і звуків, набори випадкових 
предметів, псевдомалюнки, використовували елементи зву-
конаслідування, «механічного» віршування — одне слово, все 
те, що викривало нісенітницю буття. Одним із найважливі-
ших художніх відкриттів дадаїстів був колаж.

Після закінчення Першої світової війни деякі дадаїсти при-
єдналися до іншої потужної авангардистської течії — сюр-
реалізму (слово «сюрреалізм» буквально перекладається з 
фран цузької як «надреалізм»). Теоретики цієї течії трактували 
«надреальне» як царину «абсолютного», що є «водночас ре-
альністю і маренням, духом і світлом, поза всіма протилеж-
ностями і окремішностями...». Засадничим принципом сюр-
реалістської поезії було «автоматичне письмо» — швидкіс-
не, майже вільне від редагування перенесення на папір слів, 
уривків мовлення, образів, спонтанних «осяянь», нав’язливих 
видінь, що раптово здіймаються з глибин підсвідомого.

Характерна для сюрреалістів настанова на занурення у 
глибинні психічні механізми людини (у сферу снів, марень, 
галюцинацій тощо) була по суті суголосна ідеям видатного 
теоретика та практика психоаналізу З. Фройда. Поети, які на-
лежали до цієї течії, розвивали принципи асоціативної об ра-
зотворчості, яка спиралася на практику несподіваного збли-
ження віддалених реалій, завдяки чому, за словами Л. Араґо-
на, народжувався «приголомшливий образ, що знищує світ». 
Чим віддаленішими є ці реалії, стверджував поет П. Реверді, 
тим могутнішим є образ, тим більше є в ньому «емоційної 
сили й поетичної реальності».

Сюрреалізм виник у Франції на межі 1910—1920-х рр. 
Його найяскравішими представниками у літературі були 
А. Бретон, Л. Араґон, Ф. Супо, Поль Елюар, А. Арто, Трістан 



Джорджо де КІРІКО 
Вокзал Монпарнас (Меланхолія від’їзду), 1914
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Тцара та ін., в образотворчому мистецтві — М. Ернст, Г. Арн, 
С. Далі та ін., у кінематографі — Л. Бунюель та ін. Згодом 
сюрреалістський рух поширився далеко за межі Франції. 
Під впливом його естетичних ідей перебували видатні пое-
ти інших країн: Ф. Гарсіа Лорка, Пабло Неруда, Пауль Це-
лан, В. Незвал, зокрема й українські майстри слова: П. Тичи-
на, Василь Барка, М. Хвильовий, М. Куліш та ін.

Особливо цікаво трансформувався сюрреалістський ху-
дожній досвід у творчості іспанця Федеріко Ґарсіа Лорки 
(1898—1936). Трагічна розв’язка його життя (на злеті твор-
чих сил Лорка був розстріляний франкістами) стала своєрід-
ним символом долі митця доби тоталітарних режимів і воєн 
ХХ ст. У творчості Лорки сюрреалістські тенденції схрести-
лися з традиціями національної народнопісенної культури та 
здобутками вітчизняної барокової лірики. Внаслідок такого 
поєднання виник унікальний міфопоетичний світ, густо за-
барвлений «місцевим колоритом» і спрямований на відтво-
рення «колориту духовного».

Мистецтвом майбутнього проголосив себе футуризм 
(від лат. futurum — «майбутнє»). Він зазнав розвитку у мис-
тецтві та літературі 1910—1930-х рр. Батьківщиною фу-
туризму була Італія, його «хрещеним батьком» — поет Фі-
ліппо Томмазо Марінетті. Футуристська естетика ґрунтувала-
ся на відмові від культурної спадщини («Ми вщент рознесемо 
всі бібліотеки, музеї»), епатажному, ба навіть підкреслено 
агресивному ствердженні художнього експерименту. При 
цьому ідея революції у мистецтві пов’язувалася з ідеєю «гло-
бальної переробки Всесвіту». У своїй творчості італійські фу-
туристи прагнули віддзеркалити енергію, динамізм, «техні-
цизм» сучасної цивілізації, представити свідомість «людини 
натовпу». Ось одна з характерних футуристських деклара-
цій: «Оспіваймо натовпи, захоплені працею або повстанням; 
оспіваймо цехи та будови, осяяні електричними місяцями, 
заводи, підвішені до неба димами своїх труб... широкогруді 
локомотиви, що поглинають простір, запаморочливий літ 
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аеропланів». Уславлюючи у своїх творах культ сили, що його 
ідеальним уособленням поставала «надлюдина», футуристи 
виявляли себе послідовниками ідей Ф. Ніцше.

«Футуризм, — зазначається у сучасній українській «Тео-
рії літератури» (автори — О. Галич, В. Назарець та Є. Васи-
льєв) вважає за необхідне повне знищення синтаксису та 
пунктуації, скасування прикметників і прислівників, вживан-
ня дієслова лише в неозначеній формі. . . Італійські авангар-
дисти — за образну насиченість твору: «Тільки дуже образ-
на мова здатна охопити всю багатоманітність життя та його 
напружений ритм». Рух життя слід відтворювати «ланцюгом 
асоціацій». Футуристи бажали створити так звану «бездро-
тову уяву» та «вільні слова», завдяки чому можна виконати 
завдання мистецтва, як його бачили футуристи, — залишити 
у творі лише «неперервний ряд образів».

Цікавою й багатою художніми відкриттями була також 
практика поетів, приналежних до імажистської течії. Сама 
назва цієї течії, що склалася в англо-американській поезії у 
10-х роках ХХ ст., засвідчує пріоритетність образу (англ. 
іmagism, від франц. іmage — образ). Вірш усвідомлювався її 
представниками як ланцюг самодостатніх образів-асоціацій.

Головним теоретиком імажистської течії був англійський 
поет і філософ (учень мислителя А. Берґсона) Т.Е. Г’юм. Він 
висунув ідею створення поезії «чистої образності» за несут-
тєвості тематики. Імажисти культивували «звільнений образ», 
що існує в асоціативному просторі, прийоми «точного зо-
браження», яке ґрунтується на предметності, чіткості та яс-
ності поетичної мови. З-поміж поетів, що відчули на собі 
вплив імажистської естетики, були Е.Л. Паунд, В.К. Вільямс, 
Д.Г. Лоуренс та ін.

Деякий час з цією школою був пов’язаний естетичний 
пошук одного з найяскравіших поетів-модерністів, нобе-
лівського лауреата Томаса Стернза Еліота (1888—1965). 
Творчість цього митця належить до найскладніших, майже 
езотеричних явищ літератури ХХ ст. У своєму творчому 
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розвитку Еліот пройшов шлях від лірика, зосередженого на 
увиразненні глибокої кризи західної культури (кульміна-
цією цих настроїв стала його поема «Спустошена земля». 
Впроваджуючи у свою лірику новації модерністської літе-
ратури (зокрема, елементи «потоку свідомості», гри з під-
текстом і контекстом, монтажу), Еліот у той же час спирав-
ся на літературно-культурну традицію, художні та духовні 
досягнення класики. Зріла поезія цього митця розвивалася 
у річищі модерністської поезії.

Модерністські тенденції простежувалися у ліриці поетів, 
які належали до італійського «герметизму», чеського «пое-
тизму», польського угрупування «Скамандр». Однак найяскра-
віші поети-модерністи зазвичай у своїй творчості виходили 
за межі тих чи тих спільних творчих програм або взагалі по-
сідали окреме місце на літературній мапі своєї епохи. До 
ряду таких поетів у західній літературі належать Р.М. Рільке, 
Т.С. Еліот, П. Валері, Ю. Тувім, К. Галчинські, В. Незвал та ін. 
Звісно, загальна картина західної поезії була значно ширша 
за авангардистський на модерністський напрями, проте 
саме ці напрями визначали шляхи розвитку ліричної свідо-
мості ХХ ст.
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Як «ізми» декадентської культури 
перетворилися на «ізми» доби 
Модерну: лабораторія генезису 
модерністської естетики

Становлення й самоствердження модер-
нізму в художній літературі кореспонду-
вало з радикальними змінами у суспільно-
му та духовному житті на початку ХХ ст., 
які були спричинені динамічним розви-
тком науково-технічної думки, широко-
масштабною соціально-історичною кри-
зою, оприявненою в Першій світовій війні 
та її наслідках, а також революційним 
оновленням естетичної свідомості й мис-
тецтва. В цьому сенсі модернізм був від-
повіддю художньої літератури на запити 
й виклики, породжені добою Модерну. 
Разом з тим його виникнення мало й вну-
трішню літературну зумовленість: напри-
кінці ХІХ ст. почали себе вичерпувати про-
відні художні системи епохи Декадансу — 
імпресіонізм, натуралізм, що свого часу 
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відбрунькувалися від реалізму, а також символізм 116 і нео-
романтизм, котрі, як відомо, вийшли з лона романтизму 117. 
Літературний модернізм синтезував досвіди зазначених ху-
дожніх систем на нових світоглядних і естетичних засадах. 
У процесі такого синтезу відбувався «природній відбір» здо-
бутків попередників, який визначався пріоритетами нової 
мистецької парадигми.

Так, від імпресіоністичної естетики модернізм успадкував 
принцип «зупинення миті» й детальної передачі викликаного 
нею враження. Однак імпресіоністи переважним чином об-
межувалися поверхневим сприйняттям цього враження й 
віддавали перевагу царині мінливих настроїв. (Невипадково 
Е. Мах, який, по суті, дав філософське обґрунтування імпресіо-
ністичного світовідчуття, поставив під сумнів упорядницьку 
функцію духу навіть у процесі елементарної обробки вра-
жень. Доводячи цей сумнів до логічного завершення, зали-
шається тільки визнати, що реальність світу є ланцюжком актів 
сприйняття та усвідомлених вражень, що фізична й психічна 
сфери в принципі не розрізняються і що, врешті-решт, чуттєве 
начало превалює над началом духовно-інтелектуальним) 118. 
Представники ж модерністського напряму, навпаки, намага-
лися прорватися в глибинні смислові верстви пережитих 
ними вражень, дійти «до самої суті» описуваних ними миттє-
востей. Це, зокрема, засвідчують собою проза М. Пруста та 
поезія Б. Пастернака, в яких філософське поглиблення імпре-

116 Згідно з цією концепцією, символізм розглядається не як повноправна 
складова модерністського дискурсу, а як самостійний напрям, котрий, 
утім, відіграв роль прологу до модернізму. З огляду на це символізм 
може бути дефінійований як «премодернізм».

117 Детально про це писав український літературознавець Д.С. Наливайко 
в монографії «Искусство: направления, течения, стили». — К., 1985. — 
С. 108—178. 

118 Детальніше про це див.: Schmidt H. Impressionismus, Stilkunst // Ge-
schichte der deutschen Literatur: Kontinuita..t und Vera..nderung. Vom Mit-
telalter bis zur Gegenwart, hrsg. Von Ehrhard Bahr. — Tu..bingen, Basel. Bd. 
3. — 1998. — S. 173). 
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сіоністичної настанови на осягання миті увінчується творен-
ням «імпресіонізму вічного» 119. На модерністський дискурс в 
цілому можна було б поширити міркування А. Сінявського 
стосовно головної відмінності віршів Б. Пастернака від імпре-
сіоністичної естетики: в цих поезіях «зливалися почуття й сут-
ність, миттєвість і вічність...» 120. Рух мистецької думки від «по-
верхні» речей до їхньої «сутності» закарбувався також у мо-
дерністському живописі. Коментуючи цю тенденцію на при-
кладі кубістського періоду творчості П. Пікассо, російський 
мистецтвознавець М. Герман підкреслював: «Реальність зсу-
нулася з поверхні предметів в їхні потаємні глибини... Пікассо 
властиве не сезаннівське бажання «реалізувати свої відчуття», 
а впертість дослідника, що прагне знайти універсальну фор-
мулу пластичного світу, такий собі «філософський камінь» 
об’єму, простору, фактури» 121.

Дещо складнішими видаються взаємини модернізму з 
натуралізмом. Модернізм відмовився від пропагованої нату-
ралістами емпірично-орієнтованої моделі світосприйняття й 
пов’язаного з нею підходу до тексту як своєрідного худож-
нього аналогу наукового дискурсу; він також демонтував 
ключову в натуралістській літературі ідею соціально-біоло-
гічної детермінованості особистості. Місце цієї ідеї заступи-
ла концепція людини більш глибинних і універсальних зумов-
леностей — укоріненої, з одного боку, в метафізичній сфері, 
а з іншого, — в царині підсвідомого (або несвідомого), що 
існує в тих координатах, де «тут і тепер» (Дж. Джойс) дорів-
нюють «скрізь і завжди», а «миттєвість» дорівнює «вічності». 
Водночас значна частина досвіду натуралістів увійшла у плоть 
і кров модерністської художньої реальності.

119 Пастернак Б. Черный бокал // Второй сборник Центрифуги. — М., 
1916. — С. 41.

120 Синявский А. Поэзия Пастернака // Пастернак Б. Стихотворения и 
поэмы. — М.-Л., 1965. — С. 55.

121 Герман М. Модернизм. Искусство первой половины ХХ века. — СПб: 
Азбука-Классика. — 2003. — 92 с.
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По-перше, чимало письменників-модерністів вдавалися 
до ретельної фактографічності й епатажного натуралізму в 
описах довколишнього світу. Найперший, хто тут спадає на 
думку, — це Джойс, який в «Уліссі» з довідниковою точністю 
виписав «вуличну фурнітуру» ірландської столиці й відверто 
пишався тим, що його зображення крап-у-крап відтворює 
реальний Дублін: «Якщо місто зникне з лиця землі, — жарту-
вав він, — його можна буде відродити за моєю книжкою» 122. З 
цього ж ряду — опис судової машинерії в «Процесі» Ф. Кафки 
та хвороби юного Ганно в «Будденброках», гіпертрофова-
ний натуралізм образів у ліриці Г. Бенна, «спартанський» фак-
тографічний наратив у прозі Хемінгуея 1920—1930-х рр., 
«нульовий градус» письма у повісті «Сторонній» та «хроні-
кальна» документальність у зображенні пошесті в романі 
«Чума» Камю. Однак фактографічний аспект модерністи по-
збавляли тих вичерпних пояснювальних повноважень, яких 
йому надавали натуралісти; він локалізувався у модерніст-
ських текстах у межах поверхового пласта багатошарової 
моделі світу й слугував завданню створення лише одного — 
«видимого», емпіричного виміру художньої реальності.

По-друге, слідом за натуралістами модерністи виявляли 
значний інтерес до біологічної складової особистості, до фі-
зіологічних проявів людського єства. Показово, що, розкри-
ваючи сутність нових уявлень про людину, дійсність та мисте-
цтво, провісник Модерну Г. Бар використав для її визначення 
слово «нерви», запозичене з фізіологічного словника: «... якщо 
класицизм промовляє «людина», — розміркував він у своєму 
знаменитому есе «Подолання натуралізму», — то він має на 
увазі розум і почуття, а якщо романтизм промовляє «людина», 
то він має на увазі пристрасть і відчуття, а якщо Модерн про-
мовляє «людина», то він має на увазі нерви... Я гадаю, що на-
туралізм буде подоланий «нервовим романтизмом», я би 

122 Цит. за: Хорунжий С. Вместо послесловия // Джойс Дж. Улисс. — М.: 
Республика, 1993. — С. 552.
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навіть сказав «містикою нервів»... Новий ідеалізм увиразнює 
нових людей. А вони — нерви, бо все інше, зів’яле й вичер-
пане, вже відмерло. Вони сприймають усе лише нервами. 
«На нервах» вони переживають події, і їхній вплив — також 
нервового походження... Сутність нового ідеалізму — це нер-
ви, нерви, нерви...» 123. Звісно, нині колишня спроба Г. Бара 
видати екстремальну нервозність за стрижень світовідчуття 
Модерну щонайменше прочитується як запальна й таки не-
рвова декларація. Проте певні тенденції сучасної їй культури 
вона все ж таки відбиває: хіба не з доведеної до краю не-
рвозності виросло мистецтво експресіоністів, які майже 
кожним своїм твором доводили, що сучасна людина пере-
творилася на згусток «нервів, нервів, нервів»? І хіба ж не є Ба-
рова апологія «містики нервів» проявом властивого модер-
нізму культу ірраціонального, інстинктивного, несвідомого, 
що склався внаслідок взаємонакладання натуралістських, ім-
пресіоністичних і символістських концепцій?

Модерністи скористалися досвідом натуралістів у ца-
ри ні досліджень біо-фізіологічних чинників людського іс-
нування, але трансформували зміст і масштаб відповідно го 
складника концепції особистості, замінивши позитивіст-
ський код цього складника фройдистським. Безпосеред-
нім наслідком такого «перекодування» стало помітне роз-
ширення зони легітимації у зображенні фізіолого-тілес но-
го аспекту людського буття, що унаочнює приклад того ж 
таки «Улісса», що його сам автор визначав як «епос люд-
ського тіла» 124. Годі й говорити про австрійських митців ме жі 
ХІХ—ХХ ст., що їхнє формування перебігало в атмо сфе рі 
країни, в якій, за словами знаного дослідника Віденсь ко го 
Модерну К. Шорске, «звичну моралістичну культуру євро-

123 Bahr Hermann. Die Moderne // Die Wiener Moderne. Literatur, Kunst und 
Musik zwischen 1890 und 1910. Herausgegeben von Gotthart Wunberg 
unter Mitarbeit von Johannes J. Braakenburg. — Philipp Reclam jun. Stutt-
gart. Bibliografisch erga..nzte Ausgabe, 2000. — S. 202—204. 

124 Хоружий С. Вместо послесловия. — Вказ. вид. — С. 552.
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пейської буржуазії. . . підім’яла під себе аморальна Gefu. .hls-
kultur (культура чуттєвих насолод)» 125. Стверджуване мо-
дерністами нове розуміння тілесності, — що мало своїми 
спільниками, з одного боку, суттєве послаблення (аж до 
повного скасування) раціонального та морального само-
контролю особистості, і, з іншого, не менш суттєве зміц-
нення авторитету несвідомого в культурному й психоло-
гіч ному кліматі доби, — диктувало естетику нової, епа таж-
но-оголеної відвертості стосовно усталено «закритих» для 
пуб лічного обговорення питань інтимного життя. Зруйну-
вавши суспільні табу, що мали на меті убезпечити «високе 
мис тецтво» від експансії тем, сюжетів та образів, традицій-
но етикетованих як «порнографічні», митці початку ХХ ст. 
усер йоз вирушили на штурм бастіону сексуальності, ви пи-
су ючи її найпоетичніші (вишуканий опис сексуального акту 
в новелі «Джакомо Джойс» Джойса) та найбрутальніші (гра-
нично вуль гаризована картина коїтусу в «Замку» Ф. Кафки) 
прояви, ви яскравлюючи її перверзії (пристрасть п’ятде ся-
тирічного Ашен баха до чотирнадцятирічного Тадзя в «Смер-
ті в Венеції» Т. Манна) та драматичні колізії («лесбійська» 
зрада Альбер тини в «Полонянці» Пруста). Як візуальна ем-
блема цієї модер ністської тенденції нині сприймається зна-
менита фотографія «Молитва» сюрреаліста Ман Рея, на якій 
постать людини, що молиться, репрезентована зображен-
ням голих сідниць, напівприкритих молитовно складени-
ми долонями.. .

Реабілітація цінності тілесного, чуттєвого, інстинктивно-
го, «прозаїчного» є однією з найхарактерніших ознак модер-
нізму, що відрізняє його від символізму. Останній напрям мав 
своїм центром ваги «чисту ідею речі» (С. Малларме), якою ви-
значався пріоритетний статус метафізичної (як у більшості 
російських символістів) або суб’єктивної (як у французьких 

125 Шорске К.Е. Віденський fin-de-siècle... Політика і культура. — Львів: ВНТЛ-
Класика, 2003. — С. 32.
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символістів) реальності. Цей статус визначав парадигму втечі 
митця від емпіричної дійсності, загрузлої в повсякденній ба-
нальності й неосмисленій матеріальності, у вищу реальність 
універсальних «надідей» і одвічних цінностей (релігії, мисте-
цтва, естетики), душевних глибин і найтонших відчуттів. Така 
парадигма потребувала особливої поетики, націленої на ви-
явлення в земному світі знаків позаземного виміру та на 
пов’язану з цим тотальну символізацію речей та явищ повсяк-
денного життя. Символістська поетика мала своєю складо-
вою практику «розрідження» образів та картин матеріально-
го світу заради того, аби «оприявнена» оболонка речей стала 
тонкішою, прозорішою, набула символічної умовності. Ця 
«розрідженість» спостерігається і в тих символістів, що їхнє 
світовідчуття мало небагато спільного з «містичним відо-
браженням потойбічного світу в кожному окремому пред-
меті та істоті поцейбічного світу» (О. Лосєв). Випадок Мал-
ларме — символіста з матеріалістичним світосприйняттям, — 
можливо, доводить це у найкращий спосіб. Раціоналіст за 
типом мислення, цей видатний теоретик символізму локалі-
зував Абсолют не в потойбічній (як Метерлінк) чи в емоційно-
душевній (як Верлен), а інтелектуальній реальності, що, зда-
валося, мало б спонукати його до створення художнього 
світу на основі чітко вибудованих схем (як це пізніше зробив 
в «Уліссі» Джойс). Однак Малларме, навпаки, практикував тех-
ніку сугестивного навіювання образів, внаслідок якої мате-
ріально-чуттєва поверхня речей затушовувалася, їхні зв’язки з 
внутрішніми смислами затемнювалися, а самі смисли згор-
талися у шифри, що надзвичайно важко піддавалися тлума-
ченню. Інше ставлення до матеріального світу демонструва-
ли модерністи. Вони прагли возз’єднання предмета з його 
смислом, повноцінного художнього відтворення земного, 
«глибоко, блаженно земного» (Р.М. Рільке) буття, відкриття за 
світом речей «величезного райського саду Бога» (Казимир 
Едшмід). Симптоматично, що той-таки Рільке, вітаючи в особі 
Сезанна провісника нового (читаємо: модерністського) мис-
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тецтва, головним досягненням цього художника вважав 
здатність зректися «настрою» й писати речі такими, якими 
вони є 126. Утім, незайве нагадати, що й сам Рільке в паризький 
період свого життя, котрий перебігав під визначальним впли-
вом скульптора Огюста Родена, винайшов особливий жанр 
«вірша-речі» («Dingedicht»). А всього за кілька років потому, 
як у світ вийшов рількевський двотомник «Нові поезії» (1907), 
що містив чимало зразків безпосереднього застосування 
цього винаходу, в Росії гучно заявив про себе акмеїзм, який, 
поставши проти символістів, занурених у таємниці потойбіч-
ного світу, проголосив у числі інших контрсимволістських 
пріоритетів любов до поцейбічного життя, до соковитих, 
барвистих, дзвінкоголосих земних речей, які мають «форми, 
вагу й час» (С. Городецький).

Наведений ряд прикладів повернення предметам їхньої 
предметності в модернізмі можна доповнити посиланнями 
на інспіровані тими ж тенденціями відкриття образотворчого 
авангарду — розквіт колажів та «інсталяцій», практику інтер-
поляції побутовим, апріорно маркованим як «ахудожні» ре-
чам естетичної цінності (від натурального велосипедного 
ко леса й натурального ж пісуара, виданих М. Дюшаном за 
мистецькі артефакти, до «Розгорнутої у просторі пляшки» 
У. Боччоні), і — далі — на суттєве зростання значення «речо-
во го коду» в описах культурної ситуації післяреволюційної 
Росії 127, утвердження в театральній естетиці брехтівського 
«ефекту очуження», націленого на те, аби представити звич-
ну річ у несподіваному новому світлі та ін. Нитку від цих явищ, 
пістрявих, але суголосних загальній тенденції надати більшу, 
ніж раніше, вагу й цінність речі, предметному й речовинно-
му, можна протягнути й до знаменитого гайдеггерівського 
висловлювання: «Річчю речовіе світ». Правий російський лі-

126 Рильке Р.М. Ворпсведе. Письма. Стихи. — М., 1971. — С. 304—305.
127 Цивьян Т.В. К семантике и поэтике вещи (Несколько примеров из рус-

ской прозы ХХ века) // AEQUINOX, MCMX. — М., 1993. — С. 213, 217.
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тературознавець Ю. Гірін, коли проголошує, що в новій куль-
турі ХХ ст. «поняття речі було сповнене воістину буттєвим 
сенсом» 128. «Перевідкриття» речі в модерністській свідомос-
ті відгукнулося в модерністській літературі рішучим поворо-
том до матеріально-чуттєвого світу: до предметів повсякден-
ного існування, до земної фауни 129 й флори 130, до теллурич-
ної стихії, що заявила про свої права над людською душею 131, 
до продуктів техніки й індустріального виробництва, до най-
тривіальнішої «прози життя» й найвідвертішої фізіології. Цей 
поворот був зафіксований і в творчих програмах першопро-
ходців новаторського мистецтва у вигляді зухвалих заяв на 
досягнення градусу «нового реалізму». Як синоніми «нового 
реалізму» в самопрезентаціях митців фігурували визначення: 
«новий натуралізм», «сюрреалізм» (у тому сенсі, який мав на 
увазі його винахідник Аполлінер, або в значенні, яке йому 
згодом надали представники однойменної літературно-ху-
дож ньої течії), «інфрареалізм», «супрареалізм» тощо, але від-
бивали одну й ту ж саму настанову на створення найвищої, 
«абсолютної реальності», яка охоплювала всі сфери фізич-
ного й духовного буття. Ця «надреальність» хоч і вбирала 
життєподібні елементи, мислилася її творцями як альтерна-
тива тій емпірично-орієнтованій картині світу, що поставала в 
літературі реалізму й натуралізму. Зберігаючи інтерес і смак 
до «земного, блаженно земного» світу, модерністи запере-
чували диктат емпіричної дійсності, який визначав характер 
тематики, проблематики, аналітики, образності й панівну 
роль міметичного принципу художнього зображення у тво-

128 Гирин Ю. «Авангард как стиль культуры»// Художественные ориентиры 
зарубежной литературы ХХ века. — М., 2002. — С. 93.

129 Широковідомим є захоплення багатьох художників модерністського та 
авангардистських напрямів анімалістичними мотивами.

130 Варто нагади про надзвичайно важливу роль рослинного орнаменту в 
мистецтві Віденського Модерну й, зокрема, в югендстилі. 

131 Цій проблемі, зокрема, присвячені такі взірцеві модерністські тексти як 
«Пернатий змій» Д.Г. Лоуренса та «Втрачені сліди» А. Карпентьєра. 
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рах реалістів і натуралістів. У цьому сенсі й слід сприймати 
їхній бунт проти реалізму: цей бунт був спрямований, за 
твердженням американського літературознавця Дж.Е. Мілле-
ра, не проти самої «реальності», а проти реалістичного спо-
собу її осмислення й зображення 132.

Один із найяскравіших прикладів такого позиціювання 
нового мистецтва ми знаходимо у відкритому листі німець-
кого експресіоніста А. Дьобліна до керманича італійського 
футуризму Ф.Т. Марінетті. Виступаючи в ньому з вимогою 
гранично наблизити сучасну літературу до нового, модерні-
зованого «натуралізму» («Натуралізм і ще раз натуралізм: ми б 
мали стати ще більшими натуралістами»), Дьоблін водночас 
звинувачує Марінетті та його прихильників у неспромож-
ності вирватися з наїждженої колії традиційного натуралізму: 
«. . . можливо, цьому видимому, барвистому, чуттєвому світу 
Ви приписуєте абсолютну реальність, до якої ми маємо на-
близитися у статусі протоколістів? Невже Ви, митець, так 
вважаєте й проповідуєте в цьому сенсі неминучий натура-
лізм? Це жахливо — і все ж таки скидається на правду. Ви-
ходить, що ми повинні імітувати бекання, виття, пихтіння, гур-
кіт земного світу, прагнути досягнути темпу реальності, що 
нас оточують, і це називається не порнографією, а мисте-
цтвом, і не тільки мистецтвом, а ще й футуризмом? Невже 
Ви припустилися цієї зовсім, зовсім маленької помилки — 
переплутали реальність з предметністю, навіть не здогадую-
чись, що за цим приховано, Марінетті?» 133.

Згадана Дьобліним спрямованість мистецьких інтенцій на 
«приховане» за видимим й була головним вододілом, що від-
окремлював модернізм від натуралізму і реалізму. Прагнення 

132 Miller J.E. Heritage of American Literature: Civil war to the present. — New 
York, 1991. — Vol. II. — P. 76.

133 Деблин А. Футуристическая техника слова. Открытое письмо Ф.Т. Мари-
нетти // Называть вещи своими именами. Программные выступления 
масте ров западно-европейской литературы ХХ века. — М., 1986. — 
С. 296—297.
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прорватися крізь видимі форми речей до їхньої невидимої 
суті, знайти в оприявленому й плинному знаки метафізичних 
надій і глибинних таємниць буття є головною з’єднувальною 
ланкою між модернізмом і символізмом. У ній укорінені ін-
ші спільні риси цих двох явищ: двоярусна модель світу, яка 
складається з «плану речей» та «плану ідей» (останній утворює 
надемпіричну проекцію, що надає зображуваним об’єктам 
по лісемантичності, а сюжету — символічного, «ідейного» або 
психологічного підтексту); прагнення поставити «логіку ви-
димого на службу невидимого» (О. Редон); різноманітні фор-
ми пошуку Абсолюту — у сферах несвідомого (сюрреаліс-
ти), утопічного майбуття (футуристи), незбагненого метафі-
зичного Закону (Ф. Кафка), орфізмі (Р.М. Рільке), мистецтві 
(Дж. Джойс, М. Пруст, Т. Манн, Г. Брох), культурі (Г. Гессе), 
релігії (Т.С. Еліот), буттєвого сенсу (А. Камю) та ін.

Звісно, модерністський прорив у світ «невидимих сут-
ностей» містив властиві символізму ескейпічні та містичні 
настрої, які підтримували позицію дистанціювання митця від 
суспільної проблематики й зосередженості на метафізич-
них питаннях та внутрішніх художніх задачах. Слід, утім, за-
уважити, що ці імпульси поєднували модернізм не лише з 
символізмом, а й з неоромантизмом, котрий наприкінці 
ХІХ ст. заявив про себе у німецькомовних літературах як про 
цілеспрямований антинатуралістичний рух, що живився тими 
ж таки містичними й ірраціональними тенденціями. Дух «но-
вої романтики» спрямував ці інтенції на заповідану класич-
ним романтизмом царину мрій, повернув, реабілітував дис-
кредитовану натуралізмом художню привабливість незви-
чайному, фантастичному началу 134. Все це не було чужим 

134 Поширення неоромантичних тенденцій мало реактуалізувало інтерес 
сучасників до спадщини класичного романтизму. У просторі німецько-
мовної культури це, зокрема, засвідчують такі факти: 1899 р. видавницт во 
Ойгена Дідеріха, яке спеціалізувалося саме на виданні неоромантичних 
творів, випустило в світ антологію романтичної лірики під крас но мов-
ною назвою «Блакитна квітка», а 1902 р. надрукувало укладену Бруно Віл-
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модернізмові, але прагнення прихистку в ілюзії, містичні 
передчуття, сходження до метафізичних висот і занурення 
в глибини душі, зрештою, використання фантастики врівно-
важувалися в ньому відкритістю емпіричній дійсності, що й 
забезпечувала високу насиченість модерністської картини 
світу реалістичними й натуралістичними елементами.

У символізмі (і — глибше — у романтизмі) знаходилися 
витоки того культу суб’єктивного начала, що задавав тон 
усьому модерністському мистецтву, нерідко набуваючи форм 
екстремального самовираження. Справді: хіба ж не були 
сюрреалістичні занурення у несвідоме наступним кроком в 
реалізації славнозвісної «теорії яснобачення» А. Рембо, згід-
но з якою поет мав розвинути в собі здатність зазирати в не-
відомі світи шляхом загострення своїх почуттів до крайньої 
межі? Чи не збігається теза символіста Рембо про те, що, до-
сягнувши невідомого, митець втрачає глузд і «перестає розу-
міти свої видіння» 135, з зізнанням сюрреаліста Л. Арагона: 
«Все відбувалося так, ніби розум, досягнувши межі несвідо-
мого, втратив здатність усвідомлювати, куди він вливається 
(.. .) Ми відчули всю силу образів. Ми втратили здатність мані-
пулювати ними. Віднині ми стали їхнім здобутком, їхнім фун-
даментом (…)» 136. І якщо Рембо проголошував, що задля 
прориву в невидиме варто витримати будь-які форми страж-
дання й безуму, в тому числі — «виснажувати себе всілякими 
отрутами», то й сюрреалісти, захоплено переповідали про 

ле збірку романтичних казок. Крім того, у цей час Рікарда Хух оприлюд-
нила епохальний двотомник про німецький романтизм: «Час цвітіння 
ро мантизму» (1899) та «Розповсюдження й занепад романтизму». Варто 
також відмітити, що ще критики межі ХІХ—ХХ ст. вбачали в неороман-
тизмі не лише основоположну рису сучасного літературного руху, але 
й його слабке місце («Підсумок Модерну» (1904) та «Кінець Модерну» 
С. Люблінські (1909)), яке виявляло епігонську залежність нової мистець-
кої генерації від покоління романтиків ХІХ ст. (К.В. Гольдшмідт).

135 Ткаченко В. Метеор світової поезії // Рембо А. П’яний корабель. — 
К.,1995. — С. 212—213. 

136 Цит. за: Пикон Гаэтан. Сюрреализм. — Париж-Цюрих, 1995. — С. 23.
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багаточасові вправи в автоматичному пись мі, під час яких 
вони постійно підтримували себе у стані напруженого ча-
тування на образи напівсну.

Найближчу паралель сюрреалістичному суб’єктивізму в 
німецькомовному світі утворює експресіонізм з його естети-
кою загостреного вираження емоцій (або певних ідеї). Гіпер-
трофована екстатичність експресіоністів, яка дала підстави 
декому з сучасників етикувати їхню мистецьку практику уїд-
ливим визначенням «Пафос-О!-Людина!» 137, культивований 
ними принцип творення художнього світу з оголеної, до-
веденої до кульмінації емоції були похідними від ідеї при-
мата суб’єктивного самовираження. Власне, панування цієї 
ідеї було засадничою рисою загального портрету мистецтва 
початку ХХ ст.; саме поняття «самовираження», обтяжене 
атрибутами «достеменності» та «істинності», увійшло у слов-
ник ключових слів Модерну. То був час, коли, за образним 
висловом Г.Г. Гадамера, «мистецтво втомилося нести тягар 
завчених формул і кинулося шукати нові — здушувати, шма-
гати, деформувати, підкоряючись виражальному шалові» 138.

Ідея самовираження поєднувалася в модернізмі з ідеєю 
самопізнання, спрямованого на ірраціональні, інстинктивні, 
несвідомі пласти внутрішнього світу особистості, що знову ж 
таки мало спільний із символізмом корінь — настрої недовіри 
до раціо й протиставлення йому ірраціонального способу 
пізнання («З кожним днем я дедалі меншого значення надаю 
інтелектові», — зазначав Пруст). Сполукою цих ідей надихали-
ся, зокрема, техніка автоматичного письма сюрреалістів 139, 

137 Детальніше про це див.: Sprengel P. Geschichte der deutschsprachigen 
Literatur 1900—1918. Von der Jahrhundertwende bis zum Ende des 
Ersten Weltkriegs. — Mu..nchen: C.H.Beck Verlag, 2004. — S. 107—112.

138 Гадамер Г.Г. Актуальність Гельдерліна // Гадамер Г.Г. Вірш і розмова. Есе. — 
Львів, 2002. — С. 11.

139 Її безпосереднім малярським аналогом стала здійснена П.Клеє акція 
проведення «художньої» лінії з заплющеними очима — з метою пере-
дати побачене «внутрішнім зором». Про цю знакову подію керманич 
сюрреалістичного руху А. Бретон згадував ще чверть століття по тому.
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словесно-звукові ігри дадаїстів, прийом «потоку свідомості», 
практика заміни сюжету на самодостатню асоціативну образ-
ність у поезії імажистів, незчисленні декларації, на кшталт ви-
сунутої Трістаном Тцарою вимоги: «Мистецтво має зануритися 
своїм корінням у глибини несвідомого» 140 ... Символічним 
узагальненням усіх цих винаходів, актів, акцій та жестів може 
служити втеча гессевського Гаррі Галлера до «магічного те ат-
ру», в якому людина скидає набридле ярмо розуму й повністю 
віддається своїм інстинктам та несвідомим «комплексам».

Пріоритет суб’єктивного начала, з одного боку, й націле-
ність на прихований, глибинний, схований від чуттєвого сприй-
няття пласт глибинних значень речей та явищ, з іншого, визна-
чили ще одну спільну рису модернізму й символізму — тяжіння 
до умовності художнього зображення. Маргінальним, але 
вельми красномовним прикладом зазначеної особливості 
був югендстиль — течія, яка зародилася в образотворчих та 
прикладних мистецтвах й згодом проникла у модерністську 
літературу 141 (що, зокрема, засвідчує творчість Р.М. Рільке й 
Т. Манна). Світоглядне підґрунтя югендстилю представляло 
собою переплетіння суперечливих інтенцій — споріднених із 
символізмом і неоромантизмом настроїв ностальгії за уявним 
ідилічним світом, та неприйняття сучасної дійсності (з тією від-
мінністю, що головною причиною її заперечення було вже не 
стільки буржуазне суспільство, як за часів Верлена, Рембо чи 

140 Цит. за: Arp H., Hu..lsenbeck R. Dada. — Zu..rich, 1957. — S. 16.
141 Щоправда, як відмічає П. Шпренгель, за часів свого розквіту югендстиль 

однозначно сприймався як прерогатива образотворчих і прикладних 
мистецтв; жодному з сучасників не спадало на думку шукати його в лі-
тературі. Лише у тридцяті роки, а особливо у другій половині ХХ ст., 
коли відбулося «перевідкриття» югендстилю, дослідники зацікавилися 
його виявами в літературних творах. І хоча й понині консенсус щодо 
потрактування югендстиля як літературного явища не досягнутий, вда-
лося виокремити такі незаперечні елементи комплексу югендстилів-
ських мотивів, як, скажімо, рослинний орнамент, образи жінок тонкої 
статури й довгим «зміїним» волоссям та ін. (Sprengel P. Geschichte der 
deutschsprachigen Literatur 1900—1918. — Ibid. — S. 97—98.)
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Верхарна, але стрімка індустріалізація навколишнього життя), 
а також антидекадентських поривань до нової вітальності й 
прикликань «святої весни» юних сил. На тлі мистецтва фрон-
тального наступу індустріальної доби югендстильова образ-
ність вирізнялася аристократичним естетизмом і вишукано гі-
пертрофованою умовністю. Взявши на озброєння головний 
інструмент своїх попередників — символ, — представники 
югендстилю надали йому ще більшої умовності і в такий спо-
сіб впритул наблизили до емблеми. Цей крок увиразнив 
комплекс найзначущих особливостей естетики югендстилю: 
пріоритет «емблематичності» художнього зображення та тен-
денцію до емансипації орнаменту, що зумовлювала техніку 
трансформації образів людей, речей і природного світу в 
органічні «частки» загального «орнаментального» задуму, зде-
більшого націленого на відтворення плинності життєвої стихії 
(звідси — усталені юнгендстильові мотиви: квіти й рослини з 
вусиками, жінки з тонкою статурою і довгим «зміїподібним» 
волоссям, водоймища, лебеді). У результаті виникали щедро 
орнаментовані, схожі на пласкі декорації картини, які вража-
ли примхливим поєднанням імпресіоністичної чуттєвості, на-
туралістичної відвертості у зображенні людського тіла й сим-
волістськими прозираннями містичних глибин. 

Отже, в річищі модернізму відбулося надзвичайно продук-
тивне поєднання «дібраних» художніх досягнень і естетичних 
підходів, властивих імпресіонізму, натуралізму, символізму та 
неоромантизму. Варто нагадати, що й за часів дебютних само-
оприявлень модернізму в німецькомовній літературі продо-
вжували з’являтися твори імпресіоністичного (П. Альтенберг, 
А. Шніцлер), натуралістичного (А. Гольц, Г. Гауптман) символіст-
ського (Г. фон Гофмансталь), неоромантичного (ранній Г. Гессе) 
ґатунку і що в тіні традицій цих літературних явищ ще розгорта-
лися окремі течії (скажімо, лірика С. Георге та поетів його кола, 
яка живилася символістською ідеєю «чистої поезії», або твор-
чість так званих косміків, занурених у пошук метафізичних 
основ буття). Тим помітнішим на тлі цієї інерційної хвилі стає 
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кардинальний — й кардинально новаторський — спосіб мо-
дерністського художнього мислення, який визначався настано-
вою на синтез художніх досвідів попередніх напрямів і течій.

Такий синтез дозволив митцям нової генерації уникнути як 
міметичної тавтологічності, котра загрожувала прихильникам 
«реалізмогенних» художніх систем, так і тиранії символу, що 
тяжіла над символістським мистецтвом. Тут доречно навести 
кілька свідчень самих представників нового мистецтва. Страх 
перед першою зі згаданих загроз був «задокументований» у 
програмній статті К. Едшміда «Експресіонізм у поезії»: «Світ 
перед нами. Було б безглуздям його повторювати» 142. 

Бунт проти другої увиразнив у статті «Мистецтво й кос-
мополітизм» Мігель де Унамуно: «Поза кожним конкретним 
клаптиком землі немає нічого, крім геометричного прос-
тору, абстракції холодних евклідових і неевклідових теорій; 
поза конкретного часу, в якому ми страждаємо чи радіємо, 
немає нічого, крім математичного часу; безкінечність і ві-
чність ми здобуваємо лише на своєму місті і у свій час, у 
своїй країні й у своїй епосі» 143.

Користуючись метафорами, що фігурують у назвах роз-
ділів (модерністського ж) роману «Засліплення» Е. Канетті, 
скажемо так: модернізм не хотів бути ані «світом без голови», 
ані «головою без світу», він волів стати «світом у голові». 

Як можна розглядати сад 
крізь віконне скло: нон-класичне 
мистецтво vs традиція

Першим і найочевиднішим наслідком мо-
дерністського синтезу був суттєвий зсув художнього зобра-
ження в бік ірреальної перспективи. Симптоматично, що 
саме в цьому зсуві іспанський культуролог Х. Ортега-і-Гассет 

142 Едшмід К. Експресіонізм у поезії // Называть вещи своими именами. — 
Вказ. вид. — С. 306.

143 Унамуно де М. Мистецтво й космополітизм. — Там само. — С. 232. 
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вбачав сутність і місію нового, модерністського мистецтва. У 
праці «Дегуманізація мистецтва» він навів майже дидактично 
простий приклад головної відмінності між традиційно-міме-
тичною і новаторські-неміметичною спрямованістю мистець-
кого ока: «Уявіть, що ми розглядаємо сад крізь віконне скло. 
Очі наші мають пристосуватися у такий спосіб, аби зоровий 
промінь пройшов крізь скло, не затримуючись на ньому, і зу-
пинився б на квітах та листі. Позаяк наш предмет — це сад і 
зоровий промінь спрямований на нього, ми не побачимо 
скла, пройдемо поглядом крізь нього... Проте, зробивши зу-
силля, ми можемо абстрагуватися від саду й перевести по-
гляд на скло. Сад зникне з поля зору, і єдине, що залишиться 
від нього, — це розпливчасті кольорові плями, немовби на-
несені на скло... Однак більшість людей не можуть присто-
сувати свій зір так, аби, маючи перед очима сад, бачити скло, 
тобто ту прозорість, яка й утворює мистецький твір: замість 
цього люди проходять повз — або крізь, — не затримуючись, 
бажаючи зі всією пристрасністю ухопитися за людську ре-
альність, що пульсує у творі. . .». Насправді ж, переконував 
іспанський культуролог, слід розглядати не «сад», а «скло», 
адже «художній твір є художнім лише тією мірою, якою він є 
нереальним» 144. Наполягаючи на тому, що створення ірре-
альної картини світу є генеральною лі нією представників 
нової естетичної свідомості, Ортега, зокрема, звертав увагу 
на якісне зростання ролі й принципову зміну функцій ме-
тафори у модерністському мистецтві. Підвищений «попит» 
на метафору він пояснював тим, що цей троп вирізнявся по-
тужнім потенціалом для виведення свідомості з кола звич-
ної реальності в стихію ірреального. І якщо раніше, за Ор-
тегою, «метафора покривала реальність, як мереживо, як 
плащ», як декоративна деталь, що прикрашала собою річ, 

144 Ортега-и-Гасет Х. Дегуманизация искусства // Самосознание европей-
ской культуры ХХ века. Мыслители и писатели Запада о месте культуры 
в современном обществе. — М.: Политиздат, 1991. — С. 233—234.
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то в модерністському мистецтві вона вже прагне «звільнити-
ся від своєї позапоетичної або реальної габи — йдеться про 
те, аби реалізувати метафору» 145.

Певно ж, намальована Ортегою картина модерністсько-
го мистецтва як царини тріумфу ірреального є тенденцій-
ною. Передусім вона оприявлює надмірну заангажованість 
уяви її автора апологією умовності. Можна, зробивши ряд 
поправок, погодитися з тим, що ця картина докладається до 
радикальних авангардистських явищ, котрі, рішуче відкинув-
ши міметичний принцип, вдавалися до епатажних деформа-
цій реалій. Проте вона не покриває собою усієї складної й 
розмаїтої ситуації, що склалася в модерністському мистецт-
ві першої половини ХХ ст. Адже і дози, і форми умовності, 
що визначали характер присутності ірреального в цьому 
мис тецтві, були різними. Вони коливалися від пропагова но-
го Ортегою повного розриву міметичних стосунків мисте-
цтва з емпіричною дійсністю («нефігуративні» тенденції в мо-
дерністському живописі, дадаїстська естетика «нісенітниці», 
побудова сюжету за принципом саморозгортання метафо-
ри у низці модерністських текстів тощо) до доволі пере-
конливої імітації життєподібності реалій світу (в модерніст-
ських творах з міметичними сюжетами, а також фотогра-
фіях, колажах, інсталяціях тощо), яка мала своєю обов’яз-
ковою оздобою вагомий інакомовний компонент. 

У модерністських творах з експліцитною умовністю «план 
вираження» переплітався з «планом зображення», що спричи-
нялося до наочної (фантастичної, карикатурної, гротеск ної 
та інш.) деформації звичних речей та явищ, врешті-решт, — 
й до створення такої картини світу, в якій вирішальну роль 
відігравала ірреальна перспектива. А у модерністських тек-
стах з імпліцитною умовністю схований у підтексті «план ви-
раження» розгортався паралельно з «планом зображення», 
перетворюючись на його символічний супровід й надаючи 

145 Там само. — С. 251.
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зовні життєподібній картині світу інакомовного виміру, який 
інтерполював нові символічні сенси. В такому випадку транс-
формація художньої реальності в напрямі широкомасштаб-
ної символізації відбувалася приблизно за тим алгоритмом, 
що його вияскравив Т. Манн, пояснюючи нереалістичний за-
дум своєї зовні реалістичної «Чарівної гори» (дода мо: такої 
реалістичної, що дехто з сучасників взагалі роз глядав її як 
твір, присвячений медичним проблемам): оповідь у цьому 
романі, зазначав письменник, «постійно виходить за межі 
реалістичного, символічно активізуючи, вивищуючи його й 
надаючи можливість зазирнути крізь нього у царину духов-
ного, у царину ідей. Це дається взнаки вже у підході до пер-
сонажів — адже читач відчуває, що кожен з них є чимось 
більшим, ніж видається на перший погляд: усі вони — гонці 
й посланці, які представляють духовні сфери, принципи й 
світи» 146. Отже, мова іде про те, що латентно присутній у 
романі «план ідей» транспонує зображувані події, героїв, 
конфлікти, сюжет у цілому в суто духовну площину й надає 
усім цим елементам художньої реальності ірреальної (вже 
в іншому сенсі) перспективи.

Класичним зразком першого (експліцитного) типу мо-
дерністської умовності є новела «Перевтілення» Ф. Кафки. 
Оточення її головного героя — перетвореного на велетен-
ську комаху комівояжера Григора Замзи — зображується 
цілком реалістично: члени родини Замзи, повірений фірми, 
який навідується до героя, квартиранти та наймана служни-
ця, будинок, вулиця за вікном Григорової кімнати і т. ін. З 
граничною життєподібністю подається також фантастична 
метаморфоза головного героя: «. . .вторгнення фантастич-
ного, — коментує цю особливість кафківської новели україн-
ський літературознавець Д. Затонський, — аж ніяк не супро-
воджується барвистими романтичними ефектами, а оформ-
люється як найприродніша річ у світі, що ні в кого не викликає 

146 Манн Т. Художник и общество. — М., 1986. — С. 108.
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подиву». Ясно, що Кафка творить художній світ за своїми 
власними законами, відмінними від наявних у реальності й за-
лежними лише від поставлених ним художніх завдань. Однак 
слід зазначити, що цей напівфантастичний світ є не таким вже 
й далеким від реальності. Адже історія перевтілення пересіч-
ного комівояжера ілюструє болісні проблеми духовного 
життя людини ХХ ст., а саме — відчуження особистості від 
оточення, її приреченості на самотність тощо.

За зразок другого (імпліцитного) типу модерністської умов-
ності може правити роман «Чума» А. Камю, де під поверх-
нею зовнішньо реалістичної оповіді про пошесть страшної 
хвороби в Орані приховано історико-алегоричний сюжет 
боротьби учасників французького Опору проти гітлерів-
ських завойовників під час Другої світової війни, а також 
пласт засадничих концепцій філософії екзистенціалізму.

Обидва зазначені способи моделювання умовності ма-
ли своїм спільним результатом такі деформації чи трансфор-
мації дійсності, що продукували універсальні духовні про-
екції життєвих ситуацій. При цьому так чи інакше створена 
умовність наближалася за своєю природою до умовності 
міфу, невипадково одним з характерних принципів модер-
ністської естетики була міфотворчість. 

Спільним знаменником експліцитної й імпліцитної форм 
оприявнення умовності була така трансформація емпірич-
ного світу, яка спричинялася до його одухотвореного пе-
ретворення в тексті — одухотвореного не в сенсі наділен-
ня зображення «високою духовністю» (хоча цей смисл теж 
не виключався), а в сенсі наділення його функцією репре-
зентувати світ духовних та ідейних «сутностей». В цьому плані 
модерністська художня реальність представляла собою лі-
тературну форму втілення всезагального перетворюваль-
ного пафосу Модерну.

Зазначене перетворення мало процесуальний харак-
тер і потребувало особливої — двоярусної — конструкції 
художньої реальності, яка б забезпечувала постійне (від 
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початку й до кінця сюжету) подвійне (безпосереднє й сим-
волічне) вияскравлення зображуваного й постійний взаємо-
обмін значеннями між реальним і ірреальним (інакомовним) 
його модусами. Це й дозволяло письменникам-модерністам 
конструювати «надреальність», в межах якої вони досягали 
найвищого пілотажу: відтворювали життєподібність у гост-
рих новаторських формах. При цьому зберігалася матері-
альна повноформатність зазначеного образу, виявлявся «сут-
нісний» зв’язок та внутрішня спорідненість між ним і начебто 
віддаленою від нього реалією, а понад цим виникала низка 
узагальнених символічних значень.

Як відтворити сутність речей: 
модерністська естетика в теорії 
та на практиці

У вже неодноразово згадуваній «Дегума-
нізації мистецтва» Ортега поділився влучним спостереже-
нням про те, що в новому мистецтві «ідея» змінює свою 
якість, оскільки «замість бути інструментом, з допомогою 
якого ми мислимо речі, сама перетворюється на річ і мету 
нашого мислення» 147. Справді, чимало модерністських тво-
рів з неміметичної сюжетною домінантою видаються таки-
ми собі образними «матеріалізаціями» «ідей» їхніх творців. І 
все ж таки, справа не в тім, що «ідеї» раптом піддалися ша-
лові «оречовіння» у незліченних метаморфозах образів, а в 
тім, що саме виявлення «ідей» або «сутностей» у цих мета-
морфозах виокремилося в першочергові завдання модер-
ністського мистецтва.

Це завдання потребувало перефокусування мистецького 
зору. Новий фокус бачення Ортега пояснив на такому при-
кладі: «Художник-традиціоналіст, який пише портрет, пре-
тендує на занурення в реальність зображуваного обличчя, 

147 Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства. — Вказ. вид. — С. 240.
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тимчасом як насправді маляр — у найкращому випадку — 
наносить на полотно схематичний набір окремих рис, до-
вільно дібраних його свідомістю, вихоплюючи їх з тієї безкі-
нечності, якою є реальна людина. А що було б, якби замість 
спроби намалювати людину художник наважився б намалю-
вати свою ідею, свою схему цієї людини? Тоді б картина була 
самою правдою, і вдалося б уникнути неминучої поразки. 
Картина, що відмовилася змагатися з реальністю, перетвори-
лася б на те, чим вона є насправді, тобто на ірреальність» 148. 
Цікаво, що суголосні думки — і теж на прикладах, запозиче-
них з образотворчих мистецтв, — висловив і К. Едшмід: «У 
скульптурах Родена (імпресіоністичних — Є.В.) поверхні ще 
розірвані, кожна лінія, кожний жест ще орієнтований на 
ефект, на миттєвість, на однократну дію, коротше кажучи: 
вони виражені миттю й підпорядковані психологічній ідеї. 
Один думає, двоє інших цілуються. У сучасних же зображен-
нях поверхні задаються миттєвим контуром, складки розгла-
джені, виліплене тільки суттєве. Проте зображення стає ти-
повим, більш не підкореним певній думці. Це тепер не тільки 
трепіт секунди, зображення набуває значущості в часі. Від-
сутнє все другорядне. Сутність дає ідею: віднині предметом 
зображення постане не мислитель, ні, — мислення. Не двоє, 
що злилися в обіймах, — самі обійми» 149.

Отже, принцип впійманий і названий: «сутність дає ідею». 
Він недвозначно вказує на те, що стартовим майданчиком 
творчого акту став концепт «сутності», або — перепрошую за 
зухвалу тавтологію — концепт «концепції». Не реальність ба-
чення зовнішнього чи внутрішнього світу, не реальність фак-
тів, вражень, тонких душевних порухів, містичних знаків, ме-
тафізичних значень, визначає у модернізмі характер худож-
нього висловлювання, а «реальність концепції» (Аполлінер), 

148 Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства. — Вказ. вид. — С. 252.
149 Едшмід К. Експресіонізм у поезії // Называть вещи своими именами. — 

Вказ. вид. — С. 309.
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що синтезує усі ці елементи в нову цілісність, в межах якої 
виявляються як їх окремі невидимі сенси, так і потайний ге-
неральний задум їх співіснування. Цей принцип і задавав мо-
дерністській думці траєкторію руху від видимого до сутніс-
ного, від замальовки предметів та явищ до осягнення їхньої 
позачасової сутності 150.

Дійсно, визначальною рисою модерністської ідеології є 
настанова на те, аби вловити й виразити головний задум ре-
чей та явищ, виявити їхню сутність, дістатися до «істинних за-
сад» буття й творчості, вичленити вихідну точку світобудови, 
досягти Абсолюту, здобути з довколишнього хаосу «екс-
тракт життя», знайти «генеральну формулу» всього сущого. 
Ця настанова кореспондувала із розповсюдженими за до би 
Модерну уявленнями про те, що людство, яке щойно зі-
йшло на нову сходинку, не сьогодні-завтра спромогнеться 
зірвати габу з останніх таємниць світобудови. У ряд най-
ближчих і найочевидніших нелітературних паралелей на-
прошуються Сезанн, що інтерпретував циліндр, шар і конус 
як проформи, на котрих ґрунтується усе розмаїття природ-
ного життя; кубісти, що розкладали предметний світ на сис-
тему найпростіших основних пластичних формул; П. Філо-
нов з його карколомними малярськими «формулами» (кар-
тини «Формула петроградського пролетаріату», «Формула 
імперіалізму», «Формула буржуазії», «Формула Всесвіту»); 
Стравінський, що прагнув відродити «першоелементи» му-
зичної мови, Фройд, що виокремив «першоелементи» пси-
хічного життя... У літературі шлейф згаданих інтенцій тягнеть-
ся буквально крізь усі поверхи художнього тексту. Праг-
нення «дійти самої суті» формувало окрему тему або осо-
бистісну домінанту модерністських персонажів — напри-
клад, перманентний пошук відомим платоновським героєм 

150 Показовими в цьому плані вірші Б. Пастернака, в яких здійс ню ються спро-
би визначення абстрактних понять (скажімо, таких, як «філо со фія», «пое-
зія» та ін.) за допомогою каталогів картин одухотвореної буденності.
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«речовини існування», ідею досягнення Абсолюту у мисте-
цтві, якою був одержимий маннівський Леверкюн, наївні 
спроби кафківського Йозефа К. проникнути за лаштунки 
напівмістичного суду. Інколи на цьому тематичному ґрунті 
виростали приголомшливі метафори — на кшталт мозкової 
кістки, в якій сконцентрована уся солодкість собачого жит-
тя («Дослідження собаки» Ф. Кафки) чи дивовижного вина, 
що увібрало найліпші соки всесвітнього буття («Вандем’єр» 
Аполлінера) 151. Нерідко тема пошуку сутності буття набу-
вала формату наскрізного мотиву — як у межах художньої 
системи одного митця (скажімо, в творчості Рільке наскріз-
ним є мотив зернини/насіння, в якому сконцентровані усі 
потенції життя й смерті), так і в модерністській літературі в 
цілому (як приклад можна навести мотив «кореня», який 
символізує зв’язок між початком і кінцем буття, а також не-
видиму сутність видимої речі або явища). Деякі поети на-
магалися пробитися до «першоелементів» мовлення на рів-
ні фонетики — й вдавалися, як це робив В. Хлєбніков, до 
найрадикальніших експериментів зі звуковою оболонкою 
слова. Внаслідок того, що модерністське мистецтво, як від-
мічав німецький дослідник Г. Бльойкер, було націлене на 
«прозразки, прообрази, на те, що спочиває в глибині», та 
докладало титанічних зусиль для того, «аби вийти за межі 
часу, простору й особистості», воно й спромоглося набути 
«рис високої всезагальності» 152.

Вище схарактеризовані принципи «осягнення сутності», 
«пе ретворення реальності» та синтезу імпресіоністичних, на-
туралістських, символістських та неоромантичних елементів 
визначають комплекс рис нон-класичної естетичної парадиг-
ми, що охоплює як ідеосферу модернізму, так і його поетику. 
Найвагоміші з них представлені у нижче поданому переліку. 

151 Детально ці метафори розглянуті в книжці «Хроника странствий духа. 
Этюды о Франце Кафке». — К., 2001. — С. 92—101.

152 Blo..uker G. Die neue Wirklichkeit: Liniein und Profile der modernen Literatur. — 
Berlin, 1961. — S. 10—11.
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1. Настанова на «осягнення сутності» й пошуків Абсолюту 
зумовила в модерністській літературі посилення інтелек ту-
ально-філософського начала. Найпомітніші свідчення цього 
процесу — розквіт інтелектуально-філософського роману у 
першій половині ХХ ст., злет елітарно-філософської, поде-
куди езотеричної за своєю складністю лірики, бурхливий 
роз виток інтелектуально-параболічної драматургії. При цьо-
му інтелектуалізація літературного дискурсу значною мірою 
відбувалася за рахунок кардинального зближення худож-
ньої творчості з впливовими філософськими й гуманітарни-
ми теоріями доби: письменники або впроваджували досвід 
учених у свої ху дож ні тексти, більш чи менш критично його 
переосмислюючи й трансформуючи в елементи художньо-
го світу, або ж самі виступали в ролі авторів філософських 
праць (А. Камю, Ж.-П. Сартр та ін.), літературознавчих чи 
культурологічних статей та коментарів (Т. Манн, Т.С. Еліот). 
Невипадково, як зауважив В. Руднєв, у модерністській куль-
турі розповсюдився тип митця-філософа (до вище згаданих 
письменників російський дослідник додає імена Ф. Ніцше, 
Т.С. Еліота, М. де Унаму но та ін.) 153. Нову якість взаємодії лі-
тератури й філософії у свій спосіб увиразнило творче кре-
до А. Камю: «Хочеш бути філософом — пиши романи».

2. Водночас той таки пошук «сутності» речей, націлений 
на виявлення не затемнених історією та культурою «пер-
шоелементів», «прозразків» та «прообразів» призвів до по-
ширення в модернізмі протилежної — примітивістської 
тенденції (Ця тенденція набула розмаху в образотворчому 
мис тецтві, де розвивалася як у межах окремої самостійної 
течії — «примітивізму», так і на правах важливого джерела 
оновлення естетики художників, що творили поза коорди-
натами цієї течії, — зокрема, Матісса, Пікассо, Бранкузі та 
багатьох інших). В експліцитній формі примітивістькі компо-
ненти реалізовувалися у відповідному спектрі лейтмотивних 

153 Руднев В. Модернизм // Словарь культуры ХХ века. — М.,1997. — С. 164.
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проблем (наприклад, конфлікту природи й цивілізації) та 
сю жетних ходів (скажімо, занурення героя у сакраль ні «пер-
ші часи», його взаємодії із телуричними силами тощо), на-
рощен ні нових граней у концепції «природної людини», 
гіпертрофованому фізіологізмі тощо. А імпліцитні впливи 
примітивістських пріоритетів простежуються у фундамен-
тальній модерністській ідеологемі повернення до дораціо-
нальних, первісних основ буття особистості (тобто до ца-
рини несвідомого) й людства взагалі (тобто до «епохи мі-
фу»); а також у пов’яза них з цією ідеологемою літературних 
техніках «потоку свідомості», «автоматичного письма», «спар-
танського» фактографічного наративу та ін., що імітували про-
цес «простого оголення» (свідомості, несвідомості), здатно-
го дійти до першооснов життя й — оповіді (яку такі техніки 
підкреслено позбавляли «зайвих» прикрас). 

Спільний духовний імпульс — пошук сутності — забез-
печував щільний взаємозв’язок примітивістської та інтелекту-
ально-філософської тенденцій. Приклад примхливого сполу-
чення цих тенденцій ми знаходимо в романі А. Карпентьєра 
«Загублені сліди». Головний герой цього твору — музикант, 
«людина культури». Виснажений існуванням у «цивілізовано-
му» світі, цей герой вирушає до південноамериканської сель-
ви (хронотоп докультурного, доісторичного, первісного існу-
вання), аби повернути собі душевну рівновагу й повноту твор-
чих сил. Там він береться за створення ораторії, в основу якої 
має бути покладена гомерівська «Одіссея». Сам по собі вибір 
літературного твору є знаковим у світлі зазначеної спрямова-
ності модерністських інтенцій на прадавні засади, «первісні 
джерела», інакше кажучи — на Початок західної культури. Ця 
настанова підсилюється творчим завданням, що його ставить 
перед собою герой Карпентьєра: виявити первісний голос 
кожного інструменту й первісний сенс «голого», «ясного й 
простого» слова, що лунає. Такі мистецькі устремління героя 
відповідають найвищим інтелектуально-духовним претензіям 
Модерної доби — прагненню до художнього відтворення 
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«певних позанаціональних архетипових елементів мистецтва 
та культури . . .» 154. Інший зразок взаємодії інтелектуально-
філософського начала з «примітивістським» надають вже зга-
дувані типові техніки модерністського арсеналу, які призво-
дили до суттєвого ускладнення і текстової фактури, до інте-
лектуалізації її інтерпретаційного поля.

3. Від попередніх пунктів було б логічно перейти до тієї 
провідної тенденції модерністського письма, що традицій-
но визначається в модернознавчих студіях як формотвор-
чість і експериментаторство. 

Певна річ, експериментаторський запал митців-модер-
ністів суттєвою мірою зумовлювався загальнокультурними 
чинниками, а саме «парадигмою оновлення», що панувала у 
суспільній свідомості за доби Модерну й насаджала дух ре-
волюціонаризму в усіх розгалуженнях модерністського мис-
тецтва. Під тиском духу революціонаризму в тодішній есте-
тиці встановилася «норма новизни» (Е. Ельстер) 155, яка, зок-
рема, екстраполювалася й на поетику художніх текстів. Кон-
статуючи цей факт, П. Валері зауважував: «Народився певний 
автоматизм новаторства. Воно стало панівним, як раніше — 
традиція» 156. Проте нечувана за своїм розмахом і розмаїттям 
мода на формотворчість мала й внутрішні літературні причи-
ни, укорінені в ядрі модерністської ідеосфери. Адже кожна з 
його складових формувала потребу — нагальну й гостру — в 
художньому експерименті. Він був необхідний і для худож-
нього втілення ідеї «перетворення світу», що актуалізувала 
розробку «поетики деформацій» об’єктивної дійсності, і для 
численних спроб осягнути «найвищу сутність» видимих явищ, 
що їхньою невід’ємною частиною були пошуки нових спосо-
бів увиразнення цієї самої сутності (невипадково в духовно-
естетичний центр модерністського дискурсу висунулася про-

154 Кофман А.Ф. Примитивизм // Художественные ориентиры зарубеж-
ной литературы ХХ века. — М., 2002. — С. 131.

155 Elster E. Prinzipien der Literaturwissenschaft. — Berlin, 1897. — Bd. I. — S. 58.
156 Валери П. Об искусстве. — М., 1993. — С. 225
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блема «увиразнення невиразного»), і для створення образу 
«надреальності», що потребувала особливої техніки «підсвічу-
вання» зв’язків між речами та їхніми смислами. До експери-
ментаторства спонукала також настанова на синтез здобутків 
попередніх художніх систем, підштовхуючи митців і на рівні 
поетики винаходити нові «хімічні поєднання» старих елемен-
тів. Не останню роль відіграв тут і модерністський розвиток 
запозичених в імпресіонізмі та символізмі принципів суб’єк-
тивності письма й превалювання «плану вираження» над «пла-
ном зображення», — вони сприяли підвищенню естетичної 
цінності художньої форми та підігрівали екстремальні спроби 
її перетворення на поле самодостатнього самовираження. 
Зрештою, суттєвої модернізації художнього інструментарію 
потребували також завдання інтелектуально-філософської 
концептуалізації художніх образів і прагнення оголити «пер-
вісно-примітивні» засади сучасної людини й культури.

4. Цікаво, однак, що існував зворотній зв’язок між фор-
мотворчістю та модерністською ідеосферою. Адже трива-
лі, численні й розмаїті експерименти, які унаочнювали ди-
вовижну еластичність художньої форми, її чутливість щодо 
енергійних втручань «естетичної хірургії» (Аполлінер), її 
здатність піддаватися усіляким деформаціям та трансфор-
маціям, зумовлювали певні зсуви всередині модерністської 
свідомості, формуючи уявлення про необмежену пластич-
ність і протеїчність світу — як емпіричного, так і вига-
даного, художнього. Тому у модерністській художній ре-
альності, за словами героя одного рількевського оповідан-
ня, речі могли перетворюватися на будь-що: «Олівець од-
ного разу може стати ціпком, а якщо пощастить, то й Мар-
тою, грубка ж — не менше, ніж міськими воротами» 157. Та-
кими ж були і персонажі, що населяли цей світ: фантастичні 
метаморфози, що відбувалися з ними, варіювалися у діапа-

157 Рильке Р.М. Как наперстку довелось быть Господом Богом // Риль ке Р.М. 
Собр. соч. в 3-х т. — Т. 3. — Харьков — М., 1999. — С. 202.
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зоні від «надлюдини» до «комахи-паразита»; інколи герої 
перетворювалися на такі собі персоніфіковані «конгломе-
рати» багатоіпостасності людської вдачі (якими, зокрема, 
постають центральні персонажі гессевського «Степового 
вовка»), а інколи у ланцюзі трансформацій взагалі розчиню-
валися ознаки індивіда (згадаємо героїв джойсівських «По-
минок за Фіннеганом»). Знаковим проявом ідеї плинності 
особистості було виникнення в модерністській літературі 
героя, з афористичною ємністю визначеного Р. Музілем як 
«людина без властивостей». Не менш показовим симпто-
мом утвердження таких уявлень була орієнтація багатьох 
майстрів слова на пластичні мистецтва — живопис, архітек-
туру, скульптуру тощо. Це, зокрема, засвідчують вірші-
каліграми Гійома Аполлінера та його задум (на жаль, не 
здійснений) створення збірки під красномовною назвою «І 
я теж живописець»; вірші-речі Р.М. Рільке, що їх концепція 
склалася під безпосереднім впливом О. Родена; творчі прі-
оритети О. Мандельштама, сформовані його орієнтацією 
на архітектуру як на «провзірець» поетичного мистецтва, 
брехтівська реформа драми, що передбачала насичення 
вистави яскравими ефектами, запозиченими із молодого 
кіномистецтва. Факт панування впливу візуальних мистецтв 
у культурі перших десятиліть ХХ ст. відмітив у своєму «Мані-
фесті сюрреалізму» Іван Голль: «Від 20-х років панує зір. Ми 
живемо за доби кіно. Дедалі більше й більше ми спілкуємо-
ся за допомогою візуальних знаків» 158.

Гостре відчуття пластичності й протеїчності світу у свій 
спосіб транслювали й популярні в літературі модернізму тех-
ніки монтажу, колажування, продукування каталогів, гротеск-
ного письма, а також принципи політематичності й симульта-
неїзму. Весь цей арсенал художніх засобів служив задачі «роз-
сунення», «розм’якшення», й «розчинення» меж реалій емпі-
ричного світу. Інакше кажучи, якщо Оскар Вайльд, який нале-

158 Называть вещи своими именами. — Вказ. вид. — С. 322.
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жав ще попередній декадентській добі, у своєму відомому 
жарті про необхідність змінити контури Австралії через те, що 
вони буцімто мають потворний вигляд, лише декларував на-
міри естетичного перетворення реальності, то вже наступне 
покоління митців-модерністів рішуче впроваджувало анало-
гічні ідеї у свою творчу практику. Очевидно, що й впевнене 
ствердження у модерністському мистецтві «ігрової» стратегії 
мало одним зі своїх витоків відкриття протеїчності реальності. 
На це вказував, зокрема, Ортега-і-Гассет, який безпосеред-
ньо пов’язував «бродіння матерії» у творчій лабораторії мо-
дернізму з дією «ігрового» ферменту, вкинутого у тигель захід-
ної культури на початку ХХ ст.: «Для сучасного митця... власне 
мистецьке починається тоді, коли він помічає, що в повітрі 
більш не пахне серйозністю і що речі, втративши будь-яку по-
важність, легковажно заходяться танцювати. Цей загальний 
пірует — для нього достотна ознака того, що музи існують. 
Якщо й можна сказати, що мистецтво рятує людину, то лише в 
тому сенсі, що воно рятує її від серйозності життя й пробу-
джує в ній хлоп’яцтво. Символом мистецтва знову стає чарівна 
флейта Пана, яка змушує козенят танцювати на узліссі» 159.

Утім, варто пам’ятати про те, що усілякі деформації та ме-
таморфози мінливих форм виступали в модерністській есте-
тиці засобами оприявлення незмінних «сутностей» і універ-
сальних «формул» духовного буття. Т.С. Еліот дав лаконічну й 
вичерпну характеристику цій особливості модерністського 
мислення: «Єдиний засіб вираження емоції в художній формі 
полягає в тому, аби знайти для неї «об’єктивний корелят», — 
інакше кажучи, ряд предметів, ситуацію або ланцюг подій, які 
стануть формулою даного конкретного почуття. Формулою 
настільки точною, що варто лише дати зовнішні факти, які ма-
ють викликати переживання, аби воно вмить виникло» 160.

159 Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства. — Самосознание евро-
пейской культуры ХХ века.. . — Вказ. вид. — С. 259. 

160 Элиот Т.С. Гамлет и его проблемы // Элиот Т.С. Назначение поэзии. — 
К.-М., 1997. — С. 154—155. 
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Примітно, що настанова на оприявнення духовних засад 
буття у життєвій матерії або на здійснення прориву крізь ви-
димий «світ речей» до невидимого «світу ідей» утворювала па-
радигму сюжетного руху в цілій низці найвідоміших модер-
ністських романів. Зокрема — у прустівських «Пошуках», де 
сюжет перебігає під знаком ідеї воскресіння вже «утрачено-
го» часу в мистецькій свідомості головного героя, у джойсів-
ському «Уліссі», сконструйованому в такий спосіб, аби від по-
чатку до кінця крізь потік буденності проступали обриси не-
видимих пластів історичної і культурної давнини та універ-
сальні «формули» людського буття; у рількевських «Нотатках 
Мальте Лаурідса Брігге», де у калейдоскопі картин паризького 
життя й «душевної» реальності героя поволі виявляються од-
віч ні «стовпи» людського буття: любов, смерть, творчість і Бог; 
у трьох незавершених романах Ф. Кафки, що їхні сюжети, 
власне, представляють собою ланцюжки невдалих спроб го-
ловних героїв проникнути у таємничу сутність моделей світу, 
втілених в образах Америки («Зниклий безвісті»), судової бю-
рократії («Процес»), замку («Замок»); у «Степовому вовку» 
Г. Гессе, де побудова сюжету відбиває ситуацію «прориву» го-
ловного героя до невидимих глибин власного «я» та в бага-
тьох інших творах модерністської літератури. 

Відтак уявлення про пластичність і протеїчність світу, з од-
ного боку, працювали на створення характерної для модер-
нізму картини світу, затопленого хаосом. (На підтвердження 
тези про її характерність процитуємо норвезького літератора 
Дага Сулстада: «Буржуазне суспільство з його раз і назавжди 
встановленою концепцією людини, з його прямолінійною ві-
рою в розум і прогрес для них більше не існувало. Там, де інші 
бачили розум і порядок, вони бачили лише ірраціональність і 
хаос» 161). А з іншого боку, спрямованість модерністської опти-
ки на те, аби в чарівливій мінливості видимих форм побачити 

161 Сулстад Д. Норвежская проза — европейский модернизм (К решению 
проблемы) // Называть вещи своими именами… — Вказ. вид. — С. 462).
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незмінні невидимі «сутності», а у протеїчній плинності матері-
ального життя в цілому — його одвічні духовні засади, надава-
ла глибокої осмисленості й цілісності тому конгломерату різ-
нопланових фрагментів зовнішнього й внутрішнього життя, на 
який скидалася вражена духом перетворень модерністська 
реальність. На перетині цих зустрічних течій і народжувався 
знаменитий «хаосмос» модерністського художнього світу.

5. У цьому контексті стає зрозумілим світоглядне підґрун-
тя важливого в модерністській поетиці принципу цілісності 
художнього світу (естетичну його зумовленість визначає та 
ж таки настанова на синтез елементів різних художніх на-
прямів і течій) та однієї з провідних у модерністській ідеос-
фері духовної проблеми досягнення цілісності буття (яка 
згодом надала поштовх значущій у літературі ХХ ст. темі по-
шуків ідентичності особистості). Саме в здатності надавати 
видимому хаосу внутрішню цілісність Еліот вбачав головну 
ознаку й водночас головне призначення сучасної йому (чи-
таймо: модерністської) літератури: «Досвід буденної людини 
є хаотичним, неусталеним, фрагментарним. Людина закоху-
ється, читає Спінозу, і ці два види досвіду не мають нічого 
спільного між собою, як не мають вони нічого спільного із 
стукотом друкарської машинки або ж запахом їжі, яку готу-
ють. Проте в свідомості поета ці різновиди досвіду завжди 
утворюють нові єдності» 162. Те, що цей пасаж став «крилатим 

162 Eliot T. S. Selected Essays. — L., 1963. — P. 145. Варто зважити на комен-
тар цієї знаменитої еліотівської цитати, зроблений А.А. Аствацатуровим: 
«.. . Еліот доходить висновку, що вміння створювати «нові єдності» є най-
важливішою умовою істинної творчості. Тому він і вимагає від митця «єд-
ності сприймання». «Єдність сприймання» в системі Еліота означає вміння 
митця переосмислити (включити до «нової єдності») не якусь частину 
свого переживання, а все переживання й звести в одне найрізноманітні-
ші його складові. Художній твір має виявляти загальне (позачасове) на-
чало, на якому ґрунтується чуттєвий, інтелектуальний, моральний досвід 
поета». (Аствацатуров А.А. Работа «Назначение поэзии и назначение 
критики» в контексте литературно-критической теории Т.С. Элиота // 
Элиот Т.С. Назначение поэзии. — Вказ. вид. — С. 22—23). 
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виразом» модернознавства, підтверджує особливу вагомість 
відбитої в ньому риси модерністської поетології. 

Схожі міркування ми знаходимо в іншого класика модер-
ністської лірики — Р.М. Рільке. На його думку, митець має бути 
«регістратором усіх взаємозв’язків і співучастей в явищах цьо-
го світу, хоча останні самі по собі вже непов’язані між собою 
і відвертаються від нього...» 163. Неважко помітити, що ідея ці-
лісності у процитованих висловлюваннях сполучається з ідеєю 
продукування «нових єдностей» і «взаємозв’язків» різнорід-
них часток буттєвих і ментальних потоків. Таке продукування 
мало своєю кінцевою метою виявлення глибинної єдності 
найдрібніших абищиць земного світу з вічністю та Все світом. 
Вона спонукала модерністів шукати, як казав Мігель де Уна-
муно, «в глибинах місцевого й приватного — універсальне, а в 
глибинах часового й плинного — вічне» 164, підштовхувала до 
того, аби, за висловом К. Едшміда, «особисте переростало у 
всезагальне» 165. Цим підходом визначалися специфічні ча-
сово-просторові координати модерністського художнього 
світу («тут і скрізь», «тепер і завжди»), в яких мить органічно 
розширювалася у вічність (саме так наповнювалися миттє-
вості у рефлексіях прустівського Марселя), будь-яке місце 
(як-от коледж, зазначений на зошиті джойсівського Стівена 
Дедала) проголошувало свою приналежність до Все світу, а 
будь-яка річ або істота (як ваза троянд чи пантера в одно-
йменних рількевських поезіях ) перетворювалася на мікро-
модель універсуму. Яскравим виявом настанови на встанов-
лення або створення «нових єдностей» була також тенден ції 
до безпрецедентної універсалізації особистого екзистенцій-
ного досвіду митців-модерністів, внаслідок якої (що особ-
ливо помітно у творчості Кафки, Пруста, Джойса, Т. Манна) 
автобіографізм в їхніх творах сполучався з усією людською 

163 Рильке Р.М. Ворспведе. Письма. Стихи. — Указ. изд. — С. 275.
164 Унамуно де М. Искусство и космополитизм // Называть вещи своими 

именами. — Вказ. вид. — С. 232.
165 Казимир Эдшмид. Экспрессионизм в поэзии. — Там само. — С. 310.



130

ЧАСТИНА ПЕРША
ДОБА «ІЗМІВ» У ТЕОРЕТИЧНІЙ ... РЕФЛЕКСІЇ

історією та культурою, а рефлексії над власним духовним ста-
ном нерідко набували характеру пророцтв щодо долі люд-
ства. Простежуючи аналогічні тенденції у живописі доби Мо-
дерна, й, зокрема, у творчості П. Пікассо, М. Герман зазначав: 
«... для художника лабіринти душевного пекла вже ототож-
нюються з драмою доби: подібно до чутливого сейсмографу, 
він сприймає особисті страждання знедоленої людини як знак 
і пролог вселенської біди, близької катастрофи, нечуваних 
змін» 166. Яскравим уособленням дивовижного сплаву особис-
тості митця з сучасним йому «духом часу» є образ фантастич-
ного одухотвореного повітряного апарату «Летатлін», вигада-
ний російським художником модерністом В. Татліним: заду-
маний як чудернацький гібрид мрії і реальності, цивілізації і 
природи, науки й фантазії, техніки і мистецтва, реліктів доіс-
торичних часів і майбутньої утопії, він прочитується водночас 
як символічний портрет душі митця і — усієї доби Модерну.

6. Вище вказані принципи єдності й цілісності були скла-
довими концепції автономності художнього світу, що 
в ній більшість модерністів вбачали якщо й не головний, 
то, принаймні, один із засадничих принципів нового мис-
тецтва. Цей принцип, за стислим визначенням О. Звєрєва, 
«полягав у тому, що твір мистецтва осмислювався не як 
части на світу, але як завершений світ, замкнений у своїх 
межах» 167. Самодостатню, емансиповану від об’єктивної дійс-
ності, вишукано упорядковану художню реальність модер-
ністи протиставляли «хаосу нігілізму», що захлеснув суспіль-
ну свідомість на початку ХХ ст. 168. Ця реальність наділялася 
в мо дерністській ідеосфері найвищою цінністю.

166 Герман М. Модернизм.. . — Вказ. вид. — С. 86. 
167 Зверев А. ХХ век как литературная эпоха // Художественные ориенти-

ры зарубежной литературы ХХ века. — Вказ. вид. — С. 22.
168 Детальніше про це див.: D’haen T. Postmodernism in American fiction 

and art // Approaching postmodernism: Papers pres. at a Workschop on 
postmodernism, 21—23 Sept. 1984, Univ. of Utrecht / Ed. by Fokkema D., 
Bertens H. — Amsterdam; Philadelphia, 1986. — P. 213.
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Звісно, таке сприйняття художньої реальності не було ве-
ликою новиною для німецькомовної літератури: воно сфор-
мувалося ще за часів німецьких романтиків, і силами їхніх ду-
ховних спадкоємців (символістів, «пізніх романтиків», мисли-
телів, що увиразнювали декадентське світовідчуття) відшлі-
фовувалося й набирало вагу упродовж усього ХІХ ст. Однак 
на відміну від своїх попередників, які надавали абсолютну цін-
ність естетиці й здебільшого робили ставку на дискретний 
фрагмент, що уславлював Красу, Вічність, Досконалість, ігно-
руючи цінність повсякдення, модерністи вибудовували у сво-
їх текстах «надреальність» універсуму, в який інтегрувалися 
мистецтво й проза життя, плоть об’єктивної дійсності й тонка 
матерія суб’єктивних переживань, цінності миттєвих явищ і — 
цінність їхніх непроминущих сутностей 169. 

7. Модерністська надреальність претендувала на макси-
мальну повноту охоплення буття. Своєрідними пам’ятками 
цієї тенденції постають монументальні модерністські епічні 
полотна (від прустівських «Пошуків» до маннівського «Докто-

169 Свого часу Д. Затонський так трактував цю відмінність модерністів від 
їхніх попередників-декадентів: «Декаденти не лише задовольнялися 
фрагментарністю, частковістю художнього висловлювання, вона була, 
сказати б, їхньою пошукуваною метою. Модерністи наполегливо праг-
нуть «універсальності» й над ними, на відміну від колишніх декадентів, 
відчутно тяжіє прокляття матерії» (Затонский Д.В. В наше время: Кн. о 
зарубеж. лит. ХХ в. — М., 1979. — С. 35).

Володимир ТАТЛІН 
Летатлін, 1929—1932



132

ЧАСТИНА ПЕРША
ДОБА «ІЗМІВ» У ТЕОРЕТИЧНІЙ ... РЕФЛЕКСІЇ

ра Фаустуса»), що ілюструють монструозне розростання епіч-
ного начала, а також знамениті незавершені проекти вели-
ких романів, зокрема — «трійка» кафківських романів та дво-
томний музилівський гігант «Людина без властивостей», — 
які оприявлюють, сказати б, зворотну, «руйнівну» сторону 
таких посягань (адже названі твори залишилися незавер-
шеними передусім через те, що масштабність їхніх задумів 
перевищила життєві сили самих творців). 

Досягнення пошукуваної повноти часто відбувалося у 
такий спосіб: письменники обирали певну «крапку» світу, з 
якої «витягували» (подібно до — скористаємося метафорою 
Й. Брод ського — штукаря, що витягує із капелюха зайців) усі 
прояви буття — тілесного й духовного, соціально-істо рич-
ного й природного, об’єктивного й суб’єктивного, інтелек-
туального й несвідомого, уявного й дійсного, а зреш тою — 
і універсальні формули буття та творчості. У Джойсовому 
«Уліссі», наприклад, роль такої «частки» відіграв один день, 
що вмістив у собі всю історію людства; у прустівських «По-
шуках» — свідомість Марселя, яка сфокусувала в собі усі внут-
рішні й зовнішні буттєві потоки; в маннівській тетралогії «Йо-
зеф та його брати» — відповідний біблійній сюжет, котрий 
наповнився розлогими епічними картинами старозавітної дав-
нини й філософськими узагальненнями щодо універсальних 
духовних законів людського існування. У цих та інших «крап-
ках» — а ними в модерністському художньому світі, цілісно-
му, єдиному, просякнутому взаємозв’язками найдріб ніших 
абищиць із Всесвітом, могло стати все, що завгодно, — від-
кривалися різноманітні пласти й проекції буття, виявлялися 
їхні потаємні й несподівані перехрещення, висвітлювався най-
вищий сенс буденних речей і оприявлювалися форми мате-
ріа лізації цього сенсу в видимому світі. Утім, для досягнення 
пов ноти картини модерністська свідомість потребувала не 
ли ше «крапки», з якої мала виростати зображувана ними піра-
мі да «всебуття», а й найвищої авторитетної інстанції, яка б увін-
чувала собою цю піраміду. Головними претендентами на це 
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місце, згідно з характерними модерністськими уявленнями, 
були мистецтво, релігія, філософія, міф, психоаналіз, історія, 
абсурд та ін. Кожна з «авторитетних інстанцій» ідентифіку ва-
лася із таким собі «сакральним центром», або «серцевиною» 
всебуття, яка все в світі визначала і все в ньому пояснюва ла. 
Така «серцевина» була аналогом — збільшеним відповідно 
до масштабу художнього світу — концепту «сутності» зем-
них реалій. Саме в ній концентрувалися універсальні зако-
ни екзистенції, завдяки чому будь-яка річ всередині мо-
дерністського художнього світу браталася з вічністю, а світ 
на бував властивостей квінтесенції головних буттєвих істин.

8. Повнота і цілісність автономної художньої реальності, 
наявність у ній «верховної авторитетної інстанції», її загальна 
націленість на осягнення невидимих сутностей і формул буття 
за умови потужного вияскравлення, розмаїтих форм «тутеш-
нього й теперішнього» життя формували підґрунтя для пося-
гань модерністів на «кінцеву істинність» їхнього слова про 
світ. Ця істинність підносилася представниками нового мисте-
цтва вище від найретельніших копіювань емпіричної дійсності 
в міметичному мистецтві реалістів чи найнаочніших оприяв-
лень Вічності у неміметичній образності символістів. «Істинне», 
«достотне» висувалося в ряд засадничих критеріїв оцінки ху-
дожнього тексту (що знову ж таки відрізняло модерністів від 
естетів декадентської доби, котрі за головне мірило оцінюван-
ня витвору мистецтва обирали здебільшого Красу). В модер-
ністському світі із усього, включаючи дрібниці, висікалися іскри 
«істинного»: «Слово стало стрілою, — проголошував Казимир 
Едшмід. — Воно цілить всередину предмета й одухотворяється 
ним. Викристалізується достотній образ речі. Глагол стає до-
вшим, загострюється, напружено намагаючись знайти чітке іс-
тинне вираження. Прикметник зливається в один сплав з носі-
єм словесної думки. Він також не повинен описувати. Він має у 
стислий спосіб виражати суть, і тільки суть. І більш нічого» 170.

170 Казимир Эдшмид. Экспрессионизм в поэзии. — Вказ. вид. — С. 309.
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Звісно, з нинішньої часової дистанції колишні претен-
зії митців-модерністів на виключні права володіння істи-
ною й привласнення собі провісницької місії можна сприй-
мати скептично, оцінуючи їх чи то як ексцеси свавілля, чи 
то як наївну самооману, чи то як нав’язливий схематизм, чи 
то як свідомі містифікації. Такі докори, власне, лунали й у 
лоні самої модерністської літератури — в межах само-
критики модерністської свідомості. Іронічною персоніфі-
кацією розвінчання згаданих посягань постає, зокрема, 
глухонімий Месія-Оратор з Йонескових «Стільців», який 
з’являється, аби проголосити давно очікувану істину, але 
натомість пише на дошці одне-єдине слово-абракадаб-
ру. Проте водночас сьогодні, маючи в досвіді історичну й 
культурну практику всього ХХ ст., ми можемо констатува-
ти, що деякі підстави для своїх зухвалих зазіхань модерніс-
ти все ж таки мали. Напевне, за найкращий доказ тут міг би 
правити приклад того ж таки кафківського «Перевтілення», 
яке вразило своїми пророчими потенціями людство після 
Другої світової війни та й понині продовжує еманувати про-
фетичні смисли. Адже фантасмагоричний світ цієї новели, 
що до краю загострював проблеми втрати звичних жит-
тєвих орієнтирів, знеособлення й знецінення людського, 
тотального відчуження особистості від світу, зі значно біль-
шою силою увиразнив і узагальнив головні духовні хво-
роби людства ХХ ст., ніж найточніші художні «копії», про-
дуковані в річищі реалізмогенної літератури того ж та ки 
століття. 

9. За багатьма своїми ознаками модерністська художня ре-
альність наближалася до міфічної, що було одним із про явів 
загального тяжіння модерністської свідомості до міфо твор чос-
ті, яке нерідко набувало форми демонстративного захоплен-
ня давньою міфологією. Інтенсивний розвиток міфотворчих 
тенденцій у модерністському мистецтві пояснюється тим, що 
міф, як відмічав Д.С. Наливайко, «виявився внутрішньо відповід-
ним, ізоморфним для характерних прин ципів і структур модер-
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ністського мислення» 171. Власне, вся доба Модерну промайну-
ла під знаком влади міфів — і не лише тих, що складалися в річи-
щі літератури й мистецтва, а й тих, що виникали на теренах істо-
ріографії, соціології, політики, ідеології, наукових експеримен-
тів тощо. «Весь світ у наш час, — проголошував сучасник Мо-
дерну В. Емріх, — опікується зміцненням влади міфу» 172. Що ж 
до, власне, модерністської літератури, то в ній міф використо-
вувався не лише як джерело для тем, сюжетів, образів та моти-
вів, але й як «праобраз» художньої реальності, в якому органіч-
но поєднувалися реальний і ірреальний модуси зображення. 

У масиві цієї літератури вельми умовно й схематично 
можна виокремити два основні «міфотворчі» способи кон-
струювання художньої реальності 173. 

Перший з них полягав у тому, що за фундамент художньої 
реальності обирався вже «готовий» матеріал — міфічний, 
історичний, літературний та ін., — що «запозичувався» модер-
ністами зі світової культурної скарбниці й функціонував в їхніх 
творах на правах «загальнокультурного архетипу». Цей мате-
ріал міг бути винесений на поверхню сюжету (як в «Йозефі та 
його братах» Т. Манна чи «античних» віршах із збірки «Нові 
поезії» Р.М. Рільке) або, навпаки, локалізований у його підтексті 
(як в «Уліссі» Дж. Джойса чи «Спустошеній землі» Т.С. Еліота), 
що, певна річ, позначалося й на характері взаємодії художньо-
го зображення з інтерпретаційним полем. Але в будь-якому 
разі відбувалася реактуалізація загальнокультурного архе-
типу, яка передбачала і його модернізацію з огляду на про-
відні ідеї нової доби та індивідуальне світобачення митця, і 
його ґрунтовну, нерідко підкріплену науковою базою (філо-

171 Наливайко Д.С. Искусство: направления, течения, стили. — Вказ. вид. — 
С. 286.

172 Emrich W. Protest und Verheissung. — Frankfurt a.M., 1960. — S. 68. 
173 Питання про необхідність розмежування різних за своєю спрямованіс-

тю міфотворчих тенденцій у модерністському дискурсі було порушене 
ще в книжці Д. Затонського «Франц Кафка и проблемы модернизма». — 
М., 1965. 
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софською, культурологічною, історіографічною, літературо-
знавчою, міфологічною та ін.) реінтерпретацію. 

Другий спосіб конструювання художньої реальності ви-
користовували письменники, що будували сюжети своїх 
творів не на загальнокультурному фундаменті, а на основі 
індивідуально-авторських міфів. Ці міфи виростали з духо-
вної біографії своїх творців. Саме так побудовані оригінальні 
міфи ХХ ст. про незбагнений суд (Ф. Кафка), пошесть чуми 
(А. Камю) або оносороження людей (Е. Йонеско). При цьо-
му індивідуальний міф ретельно облаштовувався у такий спо-
сіб, аби набути вигляду переконливої оповіді «про те, що тра-
пилося насправді», а відтак — якості реальності, що є рівно-
цінною об’єктивній дійсності. Показовою в цьому плані є 
часто згадувана в науковій літературі деталь роботи В. Фолк-
нера над його знаменитим модерністським епосом про жит-
тя американського Півдня: вигадавши округ Йокнапатофа, 
письменник розробив спеціальну географічну карту, на якій 
чітко окреслив ландшафт території площею 2400 кв. миль з 
населенням майже 15 000 чоловік.

Зазначені моделі міфотворчого конструювання художньої 
реальності визначали й пріоритетні інтерпретаторські орієнти-
ри: якщо в першій моделі за базові ланки правили «загально-
культурні архетипи», навколо яких нарощувалися нові пласти 
образної тканини, семантичні поля й філософські узагальнен-
ня, то ключ до розуміння художнього світу знаходився в «архе-
типах» духовної біографії письменників. Власне, ці моделі були 
успадковані й постмодерністською літературою. Як на їхні ре-
презентанти можна вказати на «Імя троянди» У. Еко, де художній 
світ зведений на ґрунті усієї європейської культурної традиції, 
від її витоків до останніх десятиліть ХХ ст., та «Запахи» П. Зюскін-
да, де художня реальність побудована за принципом самороз-
гортання метафори, що уподібнює мистецтво аромату, й пред-
ставляє собою індивідуальний міф письменника про митця. 

Та незалежно від того, яким міфам — загальнокультурним 
чи індивідуально-авторським — надавалася перевага, «міфо-
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творча» стратегія в модерністській літературі служила чільним 
інструментом синтезування реального та ірреального модусів 
художнього зображення і засобом надання цьому зображен-
ню універсально-узагальненого, метафізичного виміру. На тлі 
визрівання нової глобальної соціоісторичної катастрофи, що, 
зрештою, вилилася у Другу світову війну, яка й підвела трагіч-
ний підсумок доби Модерну, естетичні й філософські зумов-
леності епохальної потреби в цьому вимірі поволі витіснялися 
зумовленостями суто духовного гатунку. На такому тлі міф у 
модерністській свідомості дедалі виразніше перетворювався 
на «знак нової віри й нової єдності світу», як то було проголо-
шено австрійським модерністом Г. Брохом у статті «Дух і дух 
часу», написаній 1931 р. «Йдеться, — пояснював цю тезу пись-
менник, — про вічний вимір літератури, а отже, врешті-решт, і 
про міф. Туга за ним стає тим більш невідступною й настійли-
вою, чим більш нахабнішим, злішим і кривавішим стає світ. Що 
на терезах фантазії може врівноважити війну? Яка тема може 
з цим порівнятися? Яке слово може помірятися зі смертю, яке 
слово може подарувати стільки втіхи, аби заспокоїти найсиль-
ніший відчай серця? Тільки міф самого людського буття, міф 
природи та її божественно-людської феноменальності. Буде 
такий міф, і це стане не лише спасінням літератури і її вічного 
значення, але й знаком милості, знаком втіхи...» 174.

Модерністська література справді спромоглася на ство-
рення таких «міфів». У них окреслювався важкий, сповнений 
драматичних колізій і трагічних випробовувань шлях до осяг-
нення сенсу всебуття, до примирення з нестерпними й крива-
вими суперечностями життя, зрештою, до прориву в найвищу 
гармонію, однаково далеку і від обмеженої самовдоволенос-
ті «заземленого» обивательського розуму, і від недотичної до 
земної «марноти марнот», холодної музики містичних сфер.

174 Брох Г. Дух и дух времени // Называть вещи своими именами. — Вказ. 
вид. — С. 378.
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«бо я гортань Парижа…»: 
Гійом АПОЛЛІНЕР

Сучасники, що близько знали Гійома Апол-
лінера (1880—1918), залишили досить 
су пе речливі спогади про нього. Із сукуп-
ності їхніх вражень постає неординар-
на особистість, у якій сполучалися роз-
мах почуттів і вразливість, дотепний 
розум і меланхолійність, товариськість 
і глибока самотність, щиросердність і 
схильність до витівок та ро зіграшів. 
Польська письменниця Ю. Хартвіг у сво-
їй книжці про Аполлінера відзначала, що 
він нагадував «поетичного Ґарґантюа, 
який важко пристосовується до люд-
ських критеріїв». Однак крізь розмаїття 
внутрішнього світу поета просвічувала 
дивовижна, майже дитяча «сонячність» 
його вдачі. Незадовго до смерті Аполлі-
нер писав: «Звісно, життя поета — не-
пересічне, але доля мене втягувала у 
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такі пригоди, які, попри все, мені до душі, — я вмію тіши-
ти людей і добре це усвідомлюю».

Мистецька вдача Аполлінера давалася взнаки і в його 
житті, яке раз у раз виблискувало містифікаціями — та-
кими живучими, що згодом навіть у солідних наукових 
словниках поета презентували як містифікатора.

«… я вмію тішити людей»

Власне, містифікації супроводжували його 
від народження. Майбутній поет народився 26 серпня 1880 р. 
у Римі й за кілька днів потому був зареєстрований у мерії під 
умовним прізвищем Дульчині, як дитина невідомих батьків. 
Пізніше хлопчика визнала матір — Анжеліка Костровицька, 
російська піддана і полька за походженням, яка за кілька ро-
ків до його народження втекла з дому з італійським офіце-
ром Франческо д’Еспермоном. Як позашлюбна дитина хлоп-
чик успадкував прізвище матері. Отже, повне ім’я та прізви-
ще поета звучало так: Вільгельм-Альберт Володимир-Олек-
сандр-Аполлінарій Костровицький.

До сьогодні не вдалося точно встановити, хто був бать-
ком Аполлінера. Загадкові обставини народження надихнули 
поета на створення легенд про те, що його предком був чи то 
Наполеон, чи то Папа римський. Через своє походження він 
не мав офіційних підстав для отримання статусу підданого 
Італії, тому від самого народження до останніх років життя 
був змушений розв’язувати проблему свого громадянства. 
Країною, підданим якої він хотів стати, була Франція.

Походження поета відбилося на його національній та 
культурній самоідентичності. Слід зазначити, що в офіційній 
картці реєстрації для іноземців, виданій Аполлінеру 1899 р., 
у відповідній графі було вказано відразу дві національності: 
«Італієць. Росіянин». Насправді поет відчував себе духовно 
закоріненим водночас у різних культурних традиціях. На 
перехресті цих традицій знаходиться його художня твор-
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чість. Без перечно, вона ви-
ростає на ґрунті західноєв-
ропейської літератури і пе-
редусім — французької ліри-
ки. Однак і слов’янські краї-
ни — Чехія, Польща, Украї-
на, Ро сія, Сербія — входять 
до неї своїми краєвидами, 
історич ними сю жетами та 
на родними звичаями. 

Дитячі та юнацькі роки 
поета минули на європейсь-
кому півдні. Він відвідував ко-
лежі у Монако й Каннах, піз-
ніше — ліцей у Ніцці. Вже 
сім надцятирічним юнаком 
Апол лінер разом із товари-
шем по ліцею готував рукописний часопис, в якому представ-
ляв вірші, статті на політичні теми, міркування щодо театраль-
ного життя тощо. І вже тоді він вдався до літературної містифі-
кації, вигадавши свій перший псевдонім — «Ґійом Макабр». По-
тім з’явилися й інші його літературні маски. Наприклад, 1909 р. 
поет надрукував деякі свої твори, підписавшись Луїзою Ла-
ланн. Уславлене у світі літературне ім’я «Ґійом Аполлінер» на-
родилося 1902 р. Воно було утворене із французької форми 
першого (Вільгельм) та останнього (Аполлінарій) імен поета.

1899 р. родина Костровицьких оселилася у Парижі. Пер-
ші роки життя у столиці Франції були для Аполлінера досить 
важкими. Іноземець без громадянства, він почувався тут без-
правним чужинцем. Бідність змушувала його братися до будь-
якої роботи. Довелося бути навіть «літературним негром», 
тобто писати твори, які видавалися під прізвищем їхніх замов-
ників. Утім, випадкові заробітки не рятували від злиднів. Відтак 
запропоноване 1901 р. місце вчителя французької мови у 
заможній родині Міло поет сприйняв як подарунок долі.
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Спочатку все й справді складалося на краще. Разом з ро-
диною Міло Аполлінер подорожував Німеччиною, Австрією, 
відвідав Прагу. Враженнями від цих подорожей не один рік 
живилася його художня творчість. Однак головною подією 
тих років стало любовне потрясіння: закохавшись в Анні Плей-
ден, яка разом з ним служила гувернанткою, поет зазнав і ра-
дості сильного почуття, і болю від усвідомлення того, що це 
почуття є для коханої зайвим, непотрібним. Нерозділена лю-
бов до Анні, як зазначають критики, зробила з поета-початківця 
видатного лірика (що засвідчив один з перших зрілих пое-
тичних циклів Аполлінера «Райнські вірші»). А водночас — по-
глибила розрив між поетом і байдужим до нього світом.

Невдовзі Аполлінер повернувся до Парижа. Тут він опи-
нився у вирі бурхливого культурного життя. У театрі, живо-
писі, літературі, музиці, балеті Франції панував дух оновлен-
ня. Аристократичні салони, що були центрами художнього 
та артистичного життя, поступилися місцем літературним 
редакціям з притаманними їм духом вільнодумства та чутли-
вістю до найновітніших віянь. У паризьких кав’ярнях обгово-
рювалися свіжі новини мистецького життя. В одній з таких 
кав’ярень із поетичною назвою «Під золотим сонцем» Апол-
лінер познайомився із талановитим письменником і відомим 
скандалістом Альфредом Жаррі. Сатирично-гротескні тво-
ри цього митця, що вирізнялися антибуржуазною спрямова-
ністю і зламом естетичних традицій, вплинули на творчий 
пошук Аполлінера. Проте, мабуть, ще більший вплив справи-
ло на поета постійне спілкування з художником-аван гар дис-
том Пабло Пікассо.

Деякі елементи кубістської естетики простежуються та-
кож в поезіях Аполлінера. Проте не варто в них шукати вия-
вів безпосереднього впливу Пікассо. Творча взаємодія двох 
митців була складнішою. Вона виявлялася насамперед у влас-
тивому обом прагненні до радикального оновлення мисте-
цтва. Можна сказати, що у своїй творчості вони рухалися на-
зустріч один одному: Пікассо збагачував живопис ліричною 
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стихією, підкоряючи мову образотворчого мистецтва за-
вданню самовираження ліричного «я»; а Аполлінер набли-
жав поезію до авангардного образотворчого мистецтва з 
його колажністю, технікою зображення одного предмета 
«крізь» інший тощо. Одним із найпоказовіших аполлінерів-
ських експериментів цього плану були вірші, написані у ви-
гляді малюнків. Поет навіть збирався видати їх окремою збір-
кою із красномовною назвою: «І я теж живописець».

1911 р. разом з Пікассо Аполлінер пережив сутичку з 
французьким законом. Внаслідок збігу обставин їх запідозри-
ли у причетності до викрадення з Лувру картини Леонардо да 
Вінчі «Джоконда». Безпідставність звинувачення та протести 
громадськості змусили владу звільнити Аполлінера після тиж-
невого ув’язнення, але він перебував під слідством ще понад 
чотири місяці. Ця неприємна історія, що згодом відбилася у 
цик лі віршів «У в’язниці Санте», посилила притаманне поетові 
почуття беззахисності та безпритульності (у нападках деяких 
журналістів відверто висловлювалася думка про те, що оскіль-
ки «підозрювані» Аполлінер і Пікассо є іноземцями, вони «ціл-
ком природно» ставляться до скарбів французької культури не 
так шанобливо, як корінні французи). За таких обставин з но-
вою гостротою поставало старе питання громадянства. 1911 р. 
Аполлінер звернувся до відповідних інстанцій із проханням 
про отримання французького громадянства, але дістав відмо-
ву. Драматизм його тодішнього становища поглиблювався 
роз ривом любовних взаємин з Марі Лорансен — давно на-
зрілим, але все одно болісним. Все це сприймалося поетом 
як численні знаки його нездоланої відчуженості від світу.

Цей період, затьмарений неприємними життєвими об-
ставинами, був, однак, надзвичайно плідним для творчої само-
реалізації поета. Від 1910 р. одна за одною виходять збірки 
його прозових («Єресіарх і Ко») і поетичних творів: «Звіро-
слов, або Почет Орфея» (1911) та «Алкоголі» (1913).

Перша світова війна внесла у життя поета істотні корек-
тиви. Він вирушив добровольцем на фронт. До такого рі-
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шення його підштовхнули надія зі зброєю в руках заслужити 
французьке громадянство та невдала спроба знайти щастя у 
коханні до Луїзи де Коліньї Шатійон.

У світських колах, до яких належала Лу, не читали ви-
дань, у котрих друкувався Аполлінер, тож не дивно, що його 
літературна творчість видавалася їй дивацтвом. Та й взагалі 
вона зверхньо ставилася до закоханого поета. Рішення Апол-
лінера взяти участь у Першій світовій війні розтопило лід у 
серці вередливої красуні. Втім, любовна ідилія тривала не-
довго. Про щальне побачення з Лу, яке відбулося у Марселі 
29 березня 1915 р., розвіяло останні ілюзії поета. Через 
кілька днів потому він прибув на фронт рядовим артиле-
ристом. Проте слід зазначити, що і ця історія нещасливого 
кохання надала поетові потужного творчого імпульсу, на 
хвилі якого виникли 76 поетичних «Послань до Лу» (збірка 
«Тінь мого кохання», 1947).

Фронтове життя не припинило творчої активності Апол-
лінера. Він продовжував багато писати. Звісно, війна була 
тією віссю, навколо якої оберталися поезії цього періоду. 
Вони утворили основний зміст поетичної збірки «Каліграми. 
Вірші Миру та Війни» (1918).

В останні два роки життя, здавалося, почали збуватися за-
повітні мрії поета. 9 березня 1916 р. він нарешті отримав 
громадянство Франції. Пощастило йому пізнати і взаємне ко-
хання. Прийшло до Аполлінера і визнання: молоде покоління 
поетів сприйняло його як метра французької лірики. На жаль, 
за іронією долі Аполлінерові не судилося насолодитися цими 
дарунками. Через тиждень після отримання французького 
громадянства поет був важко поранений у голову осколком 
снаряду. Він вижив, але поранення підірвало його фізичні си-
ли. Залишившись у Парижі, Аполлінер брав участь у літера-
турному житті, однак йому, виснаженому повільним одужан-
ням, це давалося нелегко. Недовго тривало й щасливе по-
дружнє життя: за півроку після одруження 38-річний поет 
раптово помер від грипу. Це сталося 9 листопада 1918 р.
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Шлях до «надреальності»

З перших кроків у поезії (цикл «Ставло») 
Аполлінер виявив себе проникливим ліриком. Подальшому 
розвитку ліричного начала у його творчості сприяв бурхли-
вий роман, пережитий під час гувернерської служби. Пере-
ливаючись у вишукані вірші, цей роман визначив естетичні 
засади любовної лірики Аполлінера, а також провідну роль у 
ній теми «нелюбого». Це продемонстрували цикли «Райнські 
вірші» та «Пісня нелюбого»: ситуація нещасливого кохання в 
них, за висловом російського перекладача аполлінерівських 
творів М. Яснова, «виростає… із події особистого життя в 
явище поетичної культури. Широке коло історичних, фоль-
клорних, літературних, образотворчих і просто побутових 
асоціацій розчиняє любов у житті, надаючи йому неповтор-
ного колориту, глибини та напруженості». У віршах цих ци-
клів відроджувався відкинутий символістами конкретний, 
предметно-чуттєвий зміст ліричних образів. Відтак у поезію 
поверталася стихія живого життя.

Наводячи містки між поезією та життєвою «прозою», 
Аполлінер звертався до народнопоетичної творчості. У 
цьому річищі, зокрема, була створена його перша поетич-
на збірка «Звірослов, або Почет Орфея».

Ідея її написання виникла у майстерні Пікассо. Спостері-
гаючи за роботою художника над гравіруванням зображень 
тварин, Аполлінер задумав створити щось подібне у поезії. 
До книжки увійшло 30 текстів, які, власне, були віршованими 
«підписами» до малюнків — гравюр Рауля Дюфі (1877—
1953). Назва збірки відсилала до двох традицій — пошире-
них у середньовічній Європі збірників напівфантастичних 
розповідей про тварин та до античних міфів, що переповіда-
ли про те, як співець Орфей своїм мистецтвом приборкував 
диких звірів. «Звірослов» вийшов 1911 р. мізерним накладом 
(лише 120 примірників). Та вже 1919 р. французький ком-
позитор Ф. Пуленк поклав частину її віршів на музику.
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Кожний з віршів «Звірослова» становить собою дотеп-
ну мініатюру на кшталт прислів’я чи частівки, що описує 
якусь тварину. Цей опис, виконаний у стилізованій лубоч-
ній манері, є своєрідним літературним розіграшем: відштов-
хуючись від характерної риси звіра або комахи, Аполлі-
нер робить жартівливе узагальнення щодо явищ людсько-
го життя. Наприклад, змальовуючи гусінь, яка має добре 
«попрацювати», аби стати метеликом, він проводить пара-
лель із поетом, котрий також повинен мати «хіть до праці», 
щоб згодом злетіти на крилах натхнення.

«Звірослов» позначив собою важливу віху на творчому 
шляху пое та. Ця весела «міні-енциклопедія» стала своєрід-
ною спробою «каталогізованого» охоплення різноманітних 
виявів жит тя та модерного використання народнопоетичних 
джерел. Книжка містить численні приклади вільних, грайли-
вих асоціацій, які забезпечують єдність картини світу, а та кож 
зародок ідеї поєднання поезії з образотворчим мистецтвом, 
котра згодом втілилася у написанні віршів-малюнків.

Втім, «Звірослов» був лише прелюдією авангардистського 
перевороту, що його здійснив Аполлінер у своїй поезії. У пов-
ній мірі Аполлінер-авангардист розкрився у двох оприлюдне-
них за його життя збірках поезій — «Алкоголі. Вірші 1898—
1913 років» (1913) та «Каліграми. Вірші Миру та Війни» (1918).

У книжці «Алкоголі. Вірші 1898—1913 років» поет, ви-
користовуючи новаторські художні прийоми, відтворює сві-
тосприйняття людини початку ХХ ст. — дитини урбаністичної 
цивілізації, яка насолоджується модерною красою індустрі-
ального міста, захоплено спостерігає шалену динаміку жит-
тєвого плину і з великими сподіваннями на оновлення світу 
вітає історичні зрушення, що відбуваються у неї на очах. Ця 
людина навіть одвічні релігійні постулати перекладає мовою 
науково-технічного прогресу: 

То Христос возноситься в небо чим не авіаспорт
По висоті безперечно він побив світовий рекорд
Христос зіниця ока
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Двадцята зіниця віків двадцяте століття

Подібно Христу птахом злітає в повітря 175.

Епічні картини життя великого міста, Європи, людської іс-
торії, Всесвіту поєднуються в «Алкоголях» з ліричними одкро-
веннями поетичного «я» — самотнього, зануреного у пережи-
вання нерозділеного кохання і разом з тим охопленого вели-
чезною життєвою спрагою («Вандем’єр»). П’янкий і палючий 
сонячний напій життя, що дарує насолоду й муку, приголомшує 
свідомість і загострює почуття, — ось яке смислове поле вини-
кає навколо слова «алкоголі», винесеного у назву збірки.

Назва другої книжки поезій — «Каліграми. Вірші Миру 
та Війни» — була породжена ідеєю створення віршів у ви-
гляді малюнків, які б відбивали основний зміст текстів. Власне 
кажучи, ця ідея не була новою. Аналогічні спроби робилися 
ще за часів античності. Були вони, до речі, поширені також в 
українській бароковій поезії. Отже, Аполлінер, який експери-
ментував у цьому напрямку, не був винахідником. Однак він 
вдихнув у поетичну форму вірша-малюнка нове життя. Ця 
форма приваблювала його як сучасний засіб організації пое-
тичного тексту (пошук таких засобів відбувався у кінематогра-
фі та звукозапису на початку ХХ ст.). Поет апробував її у низці 
поезій, що увійшли до збірки «Каліграми. Вірші Миру та Війни». 
Основний зміст та композиція збірки були зумовлені намаган-
ням автора представити «літопис» свого духовного життя на-
передодні й під час Першої світової війни. У віршах «Каліграм» 
простежуються знайомі по «Алкоголях» настрої віри у нау-
ково-технічний прогрес та пафос революційного оновлення 
світу. Поет провіщає прихід доби «доброти» та «вогняної бла-
годаті». Однак дух книжки визначають поезії, пов’язані з воєн-
ною тематикою. Спираючись на особистий фронтовий до-
свід, Аполлінер розкриває страшну руйнівну силу війни. Скор-
бота за загиблими, співчуття до постраждалих, тривога за тих, 
кому довелося власноруч виконувати щоденну криваву ро-

175 Тут і далі вірші Аполлінера цитуються у перекладі М. Лукаша.
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боту, щохвилини наражаючись на смертельну небезпеку, 
утворюють емоційне тло аполлінерівської воєнної лірики.

Антивоєнного забарвлення набувають навіть любовні пое-
зії цього часу. Таким, зокрема, є одне з ліричних «послань» до 
Лу. Побудоване на контрастних поєднаннях мрії про ко-
хання та жахливої воєнної дійсності, воно перетворюється 
на прокляття війні, за умов якої поет замість пера бере до 
рук рушницю, а молоді люди задихаються від отруйних газів. 
Навіть навколо свіжої троянди розливається аромат битв. 
Пацифістський пафос антивоєнних поезій Аполлінера ся-
гає найвищої позначки у творах, де він з болем згадує заги-
блих ворогів («Відбуття»).

Аполлінерівська поетична реформа була спрямована на 
ствердження засад нового мистецтва. Сам поет визначав його 
як «новий реалізм», «натуралізм вищого типу», «надреалізм». 
Проте було б помилкою, дослухаючись до цих визначень, 
вписувати аполлінерівську поезію у коло реалістичних або на-
туралістичних творів. Водночас поет справді прагнув наситити 
лірику «прозою життя», а тому й вдавався до перетворення 
«непоетичних», буденних речей (як, скажімо, стиль газетних 
репортажів) на елементи образної тканини ліричного твору.

Підкреслюючи цінність повсякденності для поезії, він пи-
сав: «У царині поетичного натхнення можливості можуть 
бути не меншими, ніж у щоденної газети, яка трактує на од-
ній шпальті найрізноманітніші питання, відвідує далекі краї-
ни». Однак то були лише деякі засоби створення у худож-
ньому тексті «надреальності», котру Аполлінер ототожнював 
з найвищим синтезом, що охоплював усі сфери духовного 
й матеріального буття, а відтак — повертав єдність явищам, 
які з часів романтизму (і особливо у мистецтві символістів) 
утворювали антитези. В аполлінерівській «надреальності» зли-
валися в один потік життя й творчість, «проза» буденності й 
«поезія» душі, епос сучасного світу й лірика поетичного «я», 
реалії дійсності й міфи тощо. «Аполлінер, — зазначав росій-
ський дослідник його творчості М. Балашов, — вірив, що 
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його поезія складається з творчості мільйонів — із троянд, 
що їх приносять люди численних народностей, із слів, які 
вони створюють на своєму життєвому шляху».

Такий синтез досягався за допомогою арсеналу новатор-
ських художніх принципів та прийомів. Зокрема, шляхом 
проведення асоціативних паралелей до зображуваного яви-
ща, які, уникаючи зовнішньої подібності з ним, виявляли його 
внутрішню сутність. Цей принцип Аполлінер ілюстрував та-
ким прикладом  щодо практики з’єднання реального й умов-
ного в модерністській естетиці: «Коли людина схотіла наслі-
дувати ході, вона створила колесо, на ногу начебто не схоже. 
Так вона, сама того не знаючи, вигадала сюрреалізм». Образ 
колеса в цьому пасажі розшаровується на: а) просто образ 
колеса (тобто в його безпосередньому значенні), б) інако-
мовне позначення феномену людської ходи і, зрештою, в) 
символ будь-якого руху, ідеї динамічного прискорення, кон-
цепт безкінечного обертання по колу та ін. Слово «сюрреа-
лізм» тут вжите не як назва певної авангардистської течії, а в 
безпосередньому своєму значенні (букв. з франц. — надреа-
лізм). Аполлінер використовував його у найширшому зна-
ченні — як синонім нового мистецтва, здатного відтворювати 
вищу «надреальність» (потім це слово підхопили молоді фран-
цузькі авангардисти і, вклавши у нього дещо інший зміст, пе-
ретворили його на назву конкретної літературно-художньої 
течії). До речі, сам Аполлінер не відносив себе до будь-якого 
літературного напряму. Він наголошував: «Назви шкіл не ма-
ють жодного значення і є лише засобом розрізнення груп 
живописців і поетів. Істотним є лише прагнення до оновлення 
світобачення й пізнання світу у його цілісності».

Настанова на синтез зумовила політематичність лірики 
французького поета — тобто наявність і одночасний розвиток 
у творі відразу кількох тем. На думку чеського поета В. Незвала, 
«у поезії Аполлінера кожний рядок є самостійною темою се-
ред ширших тематичних комплексів, що в свою чергу поро-
джують нові теми й підкоряються головній, ледь вловимій і ледь 
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позначеній». Ця особливість зумовила заміну у творі логічних та 
хронологічних зв’язків вільними асоціаціями й монтажем.

З комплексом перелічених особливостей поетики був 
пов’язаний і широко використовуваний Аполлінером прин-
цип симультанеїзму (від «симультанний» — «одночасний»), 
тобто поєднання у рамках однієї часопросторової системи 
координат явищ та предметів, приналежних віддаленим один 
від одного часопросторам.

На противагу символістам, Аполлінер використовував 
техніку «прямого слова» — тобто слова в його безпосеред-
ньому значенні. Знову ж таки на противагу символістам, що 
свого часу висунули одним із засадничих принципів поезії її 
музичність, Аполлінер широко використовував «антимузич-
ну» форму вірша без метра й рими — верлібр. До того ж при-
близно 1912 р. він відмовився від знаків пунктуації, мотивую-
чи це тим, що «істинною пунктуацією є ритм і паузи вірша».

«… палюча ліра 
болючі пальці обпіка…»

Однією з найяскравіших поезій Аполлі-
нера є «Лорелея» (збірка «Алкоголі»), написана на основі ві-
домої німецької легенди про чарівну білявку Лорелею, яка, 
прагнучи помститися за власне розбите кохання, занапащає 
своєю красою моряків, що пливуть повз скелю, на якій вона 
сидить. Цей образ, неодноразово оспіваний поетами ХІХ ст., 
під пером Аполлінера набуває ознак характерної для куль-
тури межі ХІХ—ХХ ст. фатальної жінки, яка має чаклунську 
руйнівну владу над чоловіками, проте й сама божеволіє від 
любовної пристрасті, що врешті-решт спонукає її до само-
знищення. Нові акценти з’являються і в потрактуванні образу 
Лорелеї, і в самій побудові розповіді про неї.

Замість неквапливого переповідання легенди поет відтво-
рює спонтанний потік найважливіших «миттєвостей» з життя 
своєї героїні: ось дівчину полишив коханий, через що вона й 
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перетворилася на згубницю; ось вона постає перед єписко-
пом, благаючи його винести їй смертний вирок і тим самим 
покласти край її прокляттю, але зачарований красою свяще-
ник не наважуються її спалити, а лише віддає наказ трьом ли-
царям відвести її до монастиря; ось вона вмовляє лицарів від-
пустити її ще раз на скелю, аби наостанок помилуватися сво-
їм замком і власним відображенням у воді, та, побачивши у 
ній човен з коханим, кидається у річку. В результаті оповідь 
набуває надзвичайно динамічного, напруженого й експре-
сивного ґатунку. Такого ж ґатунку набуває й портрет героїні, в 
якому автор підкреслює одну-єдину виразну деталь, прина-
лежну водночас і до зовнішності, і до внутрішнього стану ді-
вчини: це — пекельний вогонь, що палає в її смарагдових 
очах, відблискує у її сонячних косах, сяє в її згубних чарах, 
буяє у її душі. Образ Лорелеї виростає у символ самоспа-
лення ураженої втратою кохання душі. Однак це не єдине 
його значення, адже він може прочитуватися і як персоні-
фікація небезпечної сили жіночої стихії, і як знак незбагнен-
ного переходу любові у ненависть, а страждання — у руй-
націю, і як фігура, в котрій сполучаються Краса зі Смертю, і 
як уособлення приреченого на загибель егоїзму, і як пер-
соніфікація руйнівної сили ілюзій. Останні рядки вірша:

Побачила свій образ то і сама вмирай
Ті сонячнії коси ті очі як смарагд,

нагадують і про давньогрецьку Медузу, що померла, по-
бачивши відображення свого обличчя, і давньогрецького 
Нар цисса, теж знищеного власним віддзеркаленням.

В іншому річищі розробляється тема кохання у вірші «Міст 
Мірабо» (збірка «Алкоголі»), що є своєрідною візитною карткою 
любовної лірики ХХ ст. Це — щемливий твір про кохання, що 
без вороття спливає, немов води річки Сени, і про надію, яка, 
попри сум і розчарування, залишається «невгамовно жагучою». 
Доповнюючи одна одну, ці теми розкривають суперечливу 
стихію життя, просякнутого «журбою і втіхою», життя, що, як за-
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значав Аполлінер в іншій поезії, обпалює, наче спирт. У цю кар-
тину органічно вплітається мотив часу, що звучить у рефрені:

Хай б’є годинник ніч настає
Минають дні а я ще є.

Усі потоки — міської річки, любові, життя, часу — стру-
мують крізь серце ліричного героя. Воно тремтить під ос тан-
німи променями кохання, намагаючись продовжити мить 
насолоди любовним почуттям.

Емоційний вплив «Мосту Мірабо» на свідомість читача 
значною мірою зумовлюється поетичним ритмом. Поєднав-
ши у вірші ритм ткацької пісні ХІІІ ст. з духом народних пісень 
про кохання, Аполлінер досягнув надзвичайної мелодійності. 
А внаслідок накладення фольклорної традиції на світовідчут-
тя людини доби перших аеропланів народилася геніальна 
бардівська пісня початку ХХ ст.

Музою, яка надихнула Аполлінера на написання «Мосту 
Мірабо», була вже згадувана Марі Лорансен. Кризою взає-
мин з нею були навіяні настрої прощання з любов’ю. Мож-
ливо, що й ідея сполучення любовної тематики зі стародав-
ньою ткацькою піснею також живилася обставинами життя 
Марі. Її мати, пояснює М. Яснов, «годинами наспівувала, за-
ймаючись шитвом, та й сама Марі постає у спогадах сучас-
ників жінкою, яка співала гарним високим голосом давні 
нормандські пісні. Напевне, це поєднання шитва і народного 
співу викликало у пам’яті поета асоціацію з ритмікою давньої 
ткацької пісні ХІІІ століття».

Варто зазначити, що і в цьому шедеврі любовної лірики 
Ґійом Аполлінер залишився поетом великого міста — улю-
бленого Парижа. Лірична сповідь героя розгортається на 
тлі урбаністичного пейзажу й обертається навколо своєрід-
них емблем столиці Франції — річки Сени та мосту Мірабо. 
Ці образи, зберігаючи свою конкретність, увиразнюють ідею 
єдності плинності буття (річка) й непорушності його духо-
вних опор (міст).
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Тема «нещасливого у коханні» є стрижнем поетичного 
циклу «Пісня нелюбого» (збірка «Алкоголі»). У центрі цього цик-
лу — образ серця, розбитого оманливим коханням, охоплено-
го спрагою невичерпної любові. Гіркота розчарування, поро-
дженого крахом надій, втілюється в образах пройдисвіта та по-
вії, що співвідносяться ліричним героєм з власним знівеченим 
любовним почуттям. Смерть кохання вписується тут в один ряд 
із «загибеллю» богів (що по суті є відлунням деяких ніцшеан-
ських ідей). А поруч із сумними настроями лунає відчайдушна 
мрія про вірність у коханні, про оспівану з часів сивої давнини 
здатність любовного почуття витримати будь-які випробування 
долі й протистояти руйнівній силі часу. Біль ліричного героя під-
силюється тим, що сам він не може звільнитися від любовних 
чар. Навіть усвідомлюючи, що його почуття «непотрібні» коха-
ній, він не може відірватися від пекучого напою любові.

Зворушливу вірність ліричного героя своєму коханню в 
«Пісні нелюбого» ілюструє поетично оброблена відповідь 
запорозьких козаків турецькому султанові. Відтворюючи в’їд-
ливий сатиричний пафос оригіналу, народний гумор та дух 
українського козацтва, автор, проте, використовує цей іс-
торичний епізод як колоритну паралель до внутрішнього 
світу ліричного героя. Через беззастережну відданість за-
порозьких козаків своїй вірі розкривається болісна вірність 
ліричного героя його «релігії» — коханню.

Ця тема набуває найвищого драматичного напруження у 
вірші «Молочна Путь сяйлива сестро…». Поет зображає у ньому 
всю історію людського роду як ланцюг скалічених, зруйнова-
них любовних почуттів. Цієї долі не уникли навіть земні царі:

О долі долі незглибимі
Царі скажені як ножі
Жінки-зірки що не любили
Не вгріють вас на ложі лжі 
В пустелі світу нелюдимій.

Аполлінер, зокрема, згадує божевільного баварського 
короля Людовіка ІІ, який загинув за загадкових обставин, 
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пов’язаних з любовною драмою. Картина його смерті стає у 
творі асоціативним містком до внутрішнього світу лірично-
го героя, котрого любовні муки теж наводять на думку про 
смерть: «І рад би вмерти і несила».

А разом з ліричним «я» у вірш приходить сучасність — Па-
риж з його електричним мерехтінням, трамвайною метуш-
нею та гомінливими кав’ярнями. Низка строкатих паризьких 
пейзажів та інтер’єрів, що зі швидкістю кадрів кінострічки змі-
нюють один одного, забарвлюється, як і попередній поетич-
ний екскурс в історію, темою нещасливого кохання. Різного-
лосі мелодії великого міста струмочками вливаються у про-
никливу пісню ліричного героя про себе — «нелюбого»:

Я я що знаю всі рефрени
Жалі-плачі моїх років
Рабів моління до мурени
Нелюбого похмурий спів
Орфея клич і зов сирени.

Сюжет твору відбиває рух від теми романтичного пла-
вання за щастям у коханні (яке завдяки подвійній асоціації з 
Чумацьким Шляхом та біблійним Ханааном вводиться у кон-
текст вічності) до розвінчання останніх ілюзій, втіленого у 
метафорі співу сирени — звабного і вбивчого.

Літературною пам’яткою Першої світової війни став апол-
лінерівський вірш «Зарізана голубка й водограй» (збірка «Ка-
ліграми. Вірші Миру та Війни»).

Документально-реалістичного звучання цьому творові 
надає перелік імен знайомих та друзів поета, постражда-
лих через війну. Деякі з них загинули, доля інших була ав-
торові невідома. Однак до всіх, кого війна розкидала по 
різні боки життя та смерті, ліричний герой звертається з 
одним запитанням «де ви?», що відтворює настрій внутріш-
ньої розгубленості цілого покоління, яке зазирнуло у страш-
ну безодню війни. Перед цією грізною безоднею захлина-
ється книжкова патетика, тьмяніють гасла й заклики, що 
мають підтримувати бойовий дух солдатів та виправдову-
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вати кровопролиття в очах їхніх матерів, подруг, дітей. Тому 
у вірші відсутні будь-які елементи романтизованого зобра-
ження реалій війни. Натомість його головними емоціями 
стають безмежне співчуття постраждалим, оплакування по-
леглих, осуд війни.

Цими настроями забарвлені центральні образи — зарі-
зана голубка, що асоціюється зі Святим Духом (якому, за ху-
дожньою логікою поета, Перша світова війна завдала страш-
ного удару); водограй, котрий означає і потік пролитих за 
загиблими сліз, і потік їхньої крові; а також дерево олеандр, 
що завдяки своїй отруйності та криваво-червоним квітам за-
жило зловісної слави «дерева війни». Голубка та водограй, 
струмені якого нагадують гілки дерева, та око поета, що 
оплакує «водограєм сліз» розп’яту голубку, зображені і на 
малюнку, у формі котрого був написаний вірш.

«В вічним перевтіленні творись…»: 
Райнер Марія РІЛЬКЕ 

Мало перед ким з поетів ХХ ст. публі ка 
схилялася з таким містичним благоговінням, як перед 
Р.М. Рільке (1875—1926). Надгробна промова Ф. Брауна, 
виголошена у мить прощання з поетом, якнайкраще дає 
уявлення про те, ким був Рільке для своїх сучасників: «Ян-
голи не були для нього оздобою вірша чи поетичним жес-
том; духи не ховалися від нього, він жив одночасно у двох 
світах; і коли комусь, хто незумисно і нерозважливо вдив-
лявся в нього, раптом наверталися сльози, то причиною, 
певно, був не він, бо він був лише посланцем. Діяло те, що 
позаду поета; неймовірна духовна країна рік у рік завдяки 
йому розсувала ізсередини свої кордони, доки нарешті не 
затягнула його у свої глибини. Це і тільки це виявляють 
його книжки; власне, те саме прочитувалося і в його об-
личчі. І хто бачив усе це, хто бачив це ясно й чітко, того 
приголомшувала таємниця».
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Мандри Орфея ХХ століття

Райнер Марія Рільке (ім’я, дане при хре-
щенні, — Рене Карл Вільгельм Йоґанн Йозеф Марія Рільке) 
народився 4 грудня 1875 р. у Празі. Його батько, службо-
вець залізничної компанії, мав за плечима досвід невдалої 
кар’єри військового. Мати походила з родини заможного 
купця й імператорського радника. Вихована у розкоші, вона 
з молодих років марила аристократичним життям. Партія зі 
скромним чиновником не могла задовольнити її великосвіт-
ських амбіцій. Шлюб, що вона сприймала як принизливий 
мезальянс, розпався 1884 р. Від цього часу вона жила окре-
мо від чоловіка, переважно у Відні, де мала можливість брати 
участь у житті імператорського двору. Дев’ятирічний хлоп-
чик залишився з батьком. Втеча матері глибоко травмувала 
його душу. Вже дорослою людиною зустрічаючись із матір’ю, 
Рільке щоразу відчував рецидиви колишнього болю.

Сподіваючись на те, що синові більше пощастить з офі-
церською кар’єрою, батько віддав його до військової шко-
ли. Однак перебування у закритому казарменому закладі 
сприймалося хлопчиком як заслання на каторгу. У кадет-
ському вихованні з його щоденною муштрою вразливий 
підліток бачив лише «абетку жаху». Попри це, у своїх спо-
гадах поет відзначав важливість тодішнього життєвого до-
свіду для свого подальшого духовного розвитку. 

1891 р. він за станом здоров’я був звільнений з військо-
вої школи, після чого здійснив кілька спроб здобути вищу 
освіту. У переліку навчальних закладів, котрі деякий час на-
магався відвідувати Рільке, фігурують торговельна академія 
у Лінці, Празький, Мюнхенський, Берлінський університе-
ти, де він брався до вивчення юриспруденції, філософії, лі-
тератури й мистецтва. Однак кожна така спроба перекону-
вала юнака в тому, що університетська система здобуття 
знань для нього непридатна, а отже, єдиним продуктивним 
шляхом є самоосвіта. 
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Публікуватися Рільке почав доволі рано. Йому не випо-
внилося ще й двадцяти ро ків, коли його вірші вже видава-
лися окремими збірками. Слідом за книжкою «Жит тя й піс-
ні» (1894) одна по одній з’явилися «Офіри ла рам» (1896), 
«Коронований снами» (1897), «Свят-вечір» (1897). Збірки 
тієї по ри містили чимало учнівсь ких текстів, написаних не-
вправ ною рукою неофіта. Пізніше Рільке шкодував, що не 
похо вав плоди юнацьких спроб пера у шухляді письмо во-
го столу. Разом з тим він пояснював, що його тодішнє бажан-
ня видавати власні книжки було спричинене не лише чес-
толюбством поета-початківця: «…я сподівався, мабуть, ось на 
що: використовуючи публічність, вийти на людей, які б допо-
могли мені встановити контакт з духовним рухом, з котрого я, 
як мені здавалося, був вилучений у Празі…» Те саме відчуття 
спону кало його завалювати редакції празьких періодичних 
видань своєю літературною продукцією, організовувати її 
рецензування, вести ділові перемови з видавцями, проби-
ваючи публікацію безкоштовного часопису, планувати реор-
ганізацію двох німецьких художніх клубів та розробляти про-
ект створення так званого інтимного театру для постановки 
талановитих, але ще не визнаних п’єс. Однак ця надмірна ак-
тивність вичерпалася за кілька років ранньої молодості поета. 
Зрілий Рільке справляв враження повної протилежності то-
дішньому спритному юнакові: він намагався уникати «передніх 
планів» літературного життя, пильно оберігав свою самотність 
і, ігноруючи численні знаки публічного визнання, повністю 
зосереджувався на внутрішніх завданнях творчої праці.

Доленосне значення у житті поета мала зустріч зі зна-
менитою жінкою його часу — Лу Андреас-Саломе. З нею 
пов’язане не лише перше серйозне любовне переживан-
ня митця, а й ціла епоха у його внутрішньому житті — епо-
ха інтенсивного духовного саморозкриття. Величезну роль 
у цьому процесі відіграли дві поїздки до царської Росії, 
які Рільке разом з Лу і з її ініціативи здійснив 1899 та 
1900 рр. Під час першої подорожі він відкрив для себе 



161

Р О З Д І Л 1
ПУЛЬС ПОЕЗІЇ МОДЕРНУ

Росію як власну, ним самим 
обрану духовну батьківщину. 
Під час дру гої мандрівки поет 
і його супутниця включили у 
свій марш рут і деякі україн-
ські міста. 

Незабутнє враження спра-
вили на Рільке паломництво 
до Києво-Печерської лаври та 
святкування Великодня у Мос-
кві, знайомство з видатними 
діячами культури й мистецтва 
(письменником Л. Толстим, ху-
дожниками І. Рєпіним, Л. Пас-
тернаком) та відвідування мо-
гили Т. Шевченка, краєвиди українського степу і російсько-
го села. Тут, на давній слов’янській землі, його художньо-
філософська думка націлилася, за висловом дослідника 
Ґ.Е. Гольтгузена, на осягнення сузір’я, що складалося з «Бога», 
«народу» й «природи». Тим часом години самоосвіти поет 
присвячував вивченню російської мови (якою він навіть пи-
сав листи й деякі вірші), опануванню праць з історії та мис-
тецтва цих країн, читанню російських класиків.

Лу Андреас-Саломе (1861—1937) народилася у Санкт-
Петербурзі в родині генерала. З дитячих років вона була 
закохана в Росію та російську культуру і це почуття пере-
дала молодому Рільке.

На момент їхнього знайомства Лу мала репутацію «фа-
тальної» жінки та блискучої інтелектуалки. Далеко позаду 
була історія її заплутаних взаємин із Ф. Ніцше, що заверши-
лися відмовою від руки й серця закоханого філософа. Пізні-
ше, зацікавившись проблемами психології, Лу багато спіл-
кувалася з «батьком психоаналізу» З. Фройдом. Її стосунки з 
Рільке, що з часом із любовних переродилися у дружні, три-
вали до самої смерті поета. Як зазначає М. Болдирев, вона 
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була тією ідеальною жінкою, в якій поєднувалися найваж-
ливіші для Рільке іпостасі коханої, «жінки-матері», досвідче-
ного психолога, тонкого цінувальника його творчих досяг-
нень та невичерпного співрозмовника. 

Настрої містичного поклоніння молодого Рільке коханій 
від биті у низці присвячених їй віршів. З-поміж них — широкові-
домий вірш «Згаси мій зір...» (1897), написаний у формі звер-
нен ня до Бога, але, згідно зі спогадами Лу, адресований саме їй:

Згаси мій зір — я все ж тебе знайду, 
замкни мій слух — я все ж тебе почую,
я і без ніг до тебе домандрую,
без уст тобі обітницю складу.
Віднімеш руки — я тоді тебе
впіймаю серцем, наче між долонь,
а спиниш серце — мозок запульсує,
коли ж ти вкинеш в мозок мій огонь,
тебе в крові палючій понесу я 176.

1900 р. на запрошення художника Г. Фоґелера Р.М. Рільке 
приїхав до Ворпсведе (село неподалік від Бремена), де осе-
лилася колонія художників. Тут він познайомився з двома 
подругами — художницею Паулою Беккер та скульптор-
кою Кларою Вестгоф. Перша залишила його незавершений 
портрет, що вважається шедевром експресіонізму; друга 
через рік стала його дружиною. Однак подружнє життя три-
вало недовго. Його не врятувало навіть народження доньки 
Рут. Родинний уклад не узгоджувався з мистецьким покли-
канням Рільке та його внутрішньою потребою цілком при-
святити себе творчості.

Літературний врожай 1899—1902 рр. був багатим: Ріль-
ке підготував поетичні збірки «Мені до свята», «Книга картин», 
«Книга годин», збірку художньої прози «Про Господа Бога 
та інше», написану ліричною прозою «Пісню про кохання 
і смерть корнета Кристофа Рільке», п’єсу «Повсякденне 
життя», монографію «Ворпсведе». Задум іншої монографії, 

176 Тут і далі поезії Р.М. Рільке цитуються у перекладі М. Бажана.



Паула МОДЕРЗОН-БЕККЕР 
Портрет Рільке, 1906
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присвяченої О. Родену, 1902 р. привів Рільке до Парижа, 
де жив і творив великий французький скульптор. 

Від цього моменту й упродовж дванадцяти років Париж 
був географічним центром життя поета, а Франція — його 
новою духовною батьківщиною. Спілкування з Роденом, 
яке стало ще тіснішим у період, коли Рільке служив його 
особистим секретарем, створювало світоглядні підвалини 
нового етапу творчості поета. Роден і Париж у цей час мали 
для його духовного життя приблизно таке саме значення, 
як раніше Лу та Росія.

Паризький період був часом великих творчих звершень 
поета і здобуття ним європейської слави. Головними досяг-
неннями цих років є двотомна збірка «Нові поезії» (1907—
1908) та роман «Нотатки Мальте Лаурідса Бріґґе» (1910), 
що вважається першим модерністським романом у німець-
комовній літературі початку ХХ ст. Після цього розпочався 
етап тривалого творчого спаду. Занепокоєний своїм вну-
трішнім станом поет зірвався з обжитого місця у Парижі й 
вирушив у мандри. За чотири роки, що передували Першій 
світовій війні, він відвідав близько п’ятдесяти місць у різних 
країнах Європи та Північної Африки. Представники най-
знатніших аристократичних родів вважали за велику честь 
приймати у себе цього поета-духовидця.

Одним із високих покровителів митця була княгиня Ма-
рія фон Турн унд Таксіс, уроджена принцеса Гогенлое-
Вальденбурґ-Шиллінґсфюрст. Ця «істинна гранд-дама» від 
щирого серця любила поета. Після смерті Рільке вона на-
писала чудову книжку спогадів про нього. У її родовому 
замку Дуїно був закладений фундамент поетичного циклу, 
що увійшов до історії літератури під назвою «Дуїнянські 
елегії». Відтак замок здобув славу й безсмертя завдяки гені-
альним віршам Р.М. Рільке.

Перша світова війна застала поета у Німеччині. У грудні 
1915 р. він був мобілізований на службу у віденський вій-
ськовий архів. Заступництво впливових друзів допомогло 
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йому незабаром позбавитися цього тягаря. Однак і після 
звільнення Рільке уважно слідкував за тим, що відбувалося 
на фронті. Жахи війни підсилювали його депресію.

Останньою «обраною батьківщиною» поета стала Швей-
царія. Він оселився у невеличкому замку Мюзо, де йому по-
щастило пережити «тріумфальний лютий» 1922 р., упродовж 
якого був завершений цикл «Дуїнянські елегії» та створений 
основний корпус циклу «Сонети до Орфея». Ці шедеври від-
крили нові обрії світової лірики, але для самого поета вичер-
пали можливості подальшої творчості у рамках рідної ні-
мецької мови. Після їх створення він продовжив віршування 
французькою мовою (цикли «Сади», «Троянди» та ін.).

В останні роки життя з’явився ще один місток між пое-
том та Росією — його листування з російськими поетами 
Б. Пастернаком та М. Цвєтаєвою. Листування Рільке та Цвє-
таєвої сприймається сьогодні як стенограма унікального діа-
логу двох геніальних поетів. Ось кілька характерних цитат із 
листів М. Цвєтаєвої до Р.М. Рільке:

«Потойбічний світ (не церковний, радше — географіч-
ний) ти знаєш краще, ніж поцейбічний. Ти знаєш його з то-
пографічної точки зору, з усіма його горами, островами та 
фортецями-замками.

Топографія душі — ось ти хто. Своєю книжкою (це ж не 
було книжкою, це стало книжкою!) про бідність, мандри та 
смерть ти зробив для Бога більше, ніж усі філософи й про-
повідники разом узяті». 

Помер Р.М. Рільке 29 грудня 1926 р. Могила поета зна-
ходиться неподалік від Мюзо, на надгробному камені ви-
карбувана написана ним самим епітафія:

Трояндо, о чиста суперечносте, 
бажання нічиїм сном не бути 
під стількома пелюстками.

Ці філігранні рядки — остання загадка поета. Сотні сторі-
нок у монографіях і статтях присвячені тлумаченню цієї вір-
шованої мініатюри. Переконливими видаються трактовки, в 
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яких висувається гіпотеза, ніби в образі троянди зашифрова-
ний Орфей, що, як троянда, був у поетичній системі Р.М. Рільке 
уособленням ідєї вічного колообігу життя й смерті. 

Суперечність між життям та смертю знімається в образі 
троянди, яка належить земному й підземному світам, щороку 
перетинаючи межі між ними. «Бажання нічиїм сном не бути» 
є також шифром повноти буття і водночас — смерті поета, 
похованого під багатьма «пелюстками»-«повіками»: у німець-
кій мові слово «Lider», («повіка, пелюстка») схоже за своїм зву-
чанням зі словом «Lieder» — «пісні»; отже, йдеться ще й про 
вічний сон митця під «пелюстками» створених ним поезій.

«Серце, здатне брати повну октаву…»

У творчості Р.М. Рільке можна виокреми-
ти декілька етапів. Перша фаза, що її сам поет називав «пре-
людією», тим самим на голошуючи на її «підготовчому» та 
учнівському характері, три вала від початку 1890-х рр., коли 
у друкованих виданнях стали з’являтися публікації його тво-
рів, до 1899 р., коли поет досягнув творчої зрілості. Другий 
період, що тривав від 1899 до 1902 рр., мав своїм стриж-
нем російсько-український досвід, здобутий під час двох 
подорожей Рільке до Російської імперії. 

«Тут, — писав Рільке про українські та російські ланд-
шафти, — знову осягаєш розміри й масштаби. Довідуєшся: 
земля — велика, вода — теж щось велике, але перш за все 
великим є небо. Те, що я бачив досі, було лише образами 
землі, річки та світу. Тут все це є само по собі.

У мене відчуття, ніби я споглядав саме творіння; як мало слів 
для всебуття, для речей, що існують у масштабі Бога-Отця…»

Цей досвід знайшов найширше відображення у збірках 
поезій «Книга годин» та оповідань «Про любого Господа та 
інше», а також залишив помітний слід у ліричній збірці «Кни-
га картин». На даному етапі у мистецькій палітрі поета до-
мінували символістські барви. 
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Образ поета-ченця, що постає у «Книзі годин», та атмос-
фера іконних сутінків, відтворена у низці поезій цієї збірки, 
позначені відбитком вражень від перебування митця у про-
сторі православної духовності. Тими ж самими враженнями 
живилося і його самобутнє потрактування ідеї Бога.

Бог у поезії Рільке — це не надприродне начало, що зна-
ходиться по той бік простору й часу, а сила, що існує «всере-
дині» всіх речей матеріального світу. Це сама стихія буття у її 
вічному становленні. «Найтихіший», «найглибший», «мовчаз-
ний», «боязкий» — такими епітетами характеризує його поет. 
Цей Бог існує у темряві (на противагу християнській традиції, 
в якій він ототожнюється зі світлом) — там, де знаходиться 
коріння «світового дерева». Він жене соки буття, якими напо-
внюються гілки й листя цього дерева. Отже, поняття «Бог» 
означає невичерпні продуктивні сили буття, які Рільке піз-
ніше ототожнюватиме із землею та природою.

Рільківська концепція «всебуття Бога» реалізується у цей 
період, зокрема, у думці про те, що Бог присутній у камені, 
з якого скульптор Мікеланджело витісував статуї (оповідан-
ня «Про людину, що слухала камені»), чи навіть у наперстку 
(оповідання «Як одного разу наперстку довелося бути Гос-
подом Богом»). 

Ця ідея утворила підґрунтя для духовних і творчих від-
криттів другого, паризького, періоду, що перебігав під впли-
вом О. Родена. Значення роденівського впливу на естетику 
Рільке важко перебільшити. Скульптор був для поета при-
кладом титанічної продуктивності, живим втіленням творчої 
сили, що звільняє образ із полону безформної матерії, мит-
цем, що досягнув неперевершеної майстерності у створенні 
речей, які не поступаються своєю «реальністю» породженим 
природою і при цьому сповна виражають художнє «я» свого 
творця. Спостереження за роботою Родена сприяли пово-
роту поета (що раніше тяжів до символістського світосприй-
мання) до земного світу та реальних речей. Відтак на пере-
дньому плані поетичного світу Рільке постала «річ».



168

ЧАСТИНА ДРУГА
ЛІТЕРАТУРНІ ПОРТРЕТИ КЛАСИКІВ ДОБИ «ІЗМІВ»

Прагнучи повернути сучасникам первісне, позбавлене 
автоматизму сприйняття речей, Рільке писав: «Якщо може-
те, поверніться хоч би частиною вашого зашкарублого, до-
рослого почуття до якоїсь речі, що довго була вашим супут-
ником у дитинстві. Пригадайте, чи було щось для вас ближ-
че, вірніше й потрібніше за оту річ? Хіба ж усе, крім неї, не 
було ладне заподіяти вам страждання чи кривду, налякати 
болем чи спантеличити невідомістю? Коли серед ваших 
перших вражень з’явилися доброта, довіра, почуття спіль-
ності, — хіба ж не їй завдячували ви цим? Хіба не з річчю 
розділили ви спершу ваше маленьке серце, немов шматок 
хліба, якого має вистачити на двох?

У житіях святих знайшли ви пізніше благочестиву ра-
дість, блаженну покору, готовність стати всім, і це вже було 
вам знайоме, бо якийсь цурпалок дерева все це колись 
зробив для вас, узяв усе на себе і все вмістив. Цей малень-
кий забутий предмет, готовий означати що завгодно, по-
знайомив вас з тисячами інших, бо грав тисячу ролей, був 
твариною, деревом, королем, дитиною і, коли він зійшов зі 
сцени, все це залишилося. Ота дещиця, хоч якою нікчем-
ною вона була, підготувала ваші відносини зі світом, при-
звела вас до вчинків і вивела між люди — навіть більше: сво-
їм існуванням, своїм, байдуже яким, зовнішнім виглядом, 
тим, що вона нарешті зламалася чи загадково зникла, вона 
змусила вас пережити усе людське, аж до самої смерті». 

Взявши скульптуру за зразок (або, як він говорив, за «мо-
дель»), Рільке розробив власний жанр «вірша-речі». Цей 
жанр представлений у двотомній збірці «Нові поезії». Його 
досконалими зразками є поезії «Ранній Аполлон», «Лебідь», 
«Газель», «Плетиво», «Пантера», «Собор Ісуса Навина», «Ваза 
троянд», «Карусель» та ін. Вже самі назви цих творів вказують 
на те, що під «віршем-річчю» не слід розуміти лише опис 
певного предмета. Об’єктом художнього споглядання є та-
кож рослини, тварини, міські ландшафти, твори мистецтва, 
біблійні та античні сюжети тощо. Іншими словами, жанр 
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«вірша-речі» не обмежує тематику творів. Він передбачає пев-
ний принцип ліричного осягнення світового буття й самови-
раження поета. Якщо раніше, у «Книзі годин», у центрі ху-
дожнього зображення була жива стихія буття, що уособлю-
валася у постаті Бога, то тепер, у «Нових віршах», Рільке оби-
рає певний фрагмент цього буття (окрему істоту, річ, пейзаж-
ну замальовку, епізод з відомого сюжету тощо) і, з граничною 
точністю описуючи його як «реальність», розкриває незримо 
присутні в ньому універсальні закони світового буття. Таке 
поєднання настанови на «реальне» зображення речей зем-
ного світу з філософським осмисленням всесвітнього буття 
свідчило про перехід поета до модерністської естетики.

Ось, наприклад, як у поезії «Ваза троянд» здійснюється 
перехід від «речі» (однієї з квіток) до ідеї народження життя, 
персоніфікованої в образі Венери:

Троянди можуть рухатись. Поглянь:
В їх рухах кут одхилення малий, —
Отож троянд не видно, лиш струмує
Проміння світла нарізно від них.
Поглянь отам на білу, що блаженно
Свої великі пелюстки розкрила,
Неначе з мушлі підвелась Венера…

Стрижнем духовного пошуку третього й останнього ета-
пу творчості Рільке була концепція духовного перетворен-
ня земного світу. Вона знайшла всебічне втілення у нова-
торських циклах «Дуїнянські елегії» та «Сонети до Орфея». 
Імпульси до написання цих циклів були зовсім різні. До ро-
боти над «Елегіями», розпочатої ще 1912 р., поета, за його 
власною версією, підштовхнуло дивовижне містичне пере-
живання. Рільке розповідав, як одного дня, стомлений від-
повіддю на дошкульний лист, він вийшов подихати свіжим 
повітрям і раптом на висоті двохсот футів над хвилями Ад-
ріа тики почув, як крізь шум бору до нього звернувся голос 
зі словами, що стали першим рядком «Першої елегії». Того 
ж дня Рільке написав увесь текст цього твору.
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«Сонети до Орфея» були задумані через десять років по-
тому як «надгробний пам’ятник» 19-річній доньці мюнхен-
ських друзів Вірі Оукама-Кнооп. Увага до особистості дівчи-
ни та її трагічної долі схрестилася у свідомості поета з твор-
чим інтересом до постаті античного Орфея.

Зовні ці цикли не мають точок дотику. Проте Рільке на-
полягав на їхньому глибокому взаємозв’язку: «Елегії і соне-
ти, — писав він, — увесь час підкріплюють одне одне, і я 
вбачаю величезну милість у тому, що мені було дано одним 
диханням наповнити обидва вітрила — кольору іржі малий 
парус Сонетів і величезний білий парус Елегій». Спорідне-
ність двох циклів зумовлена тим, що в них розробляються 
одні й ті самі положення рільківської філософії. 

Це насамперед думка про єдність життя та смерті, по-
цейбічного та потойбічного, матеріального та духовного, 
видимого та невидимого. З цією думкою пов’язана рільківська 
ідея перетворення «видимого» (матеріального) на «невидиме» 
(духовне), яка обіймає духовні набутки митця попередніх періо-
дів — концепції Бога, природи, буття, що перебувають у постій-
ному становленні, вчення про річ, яка розкриває «невидиму» 
сутність у своїй матеріальній оболонці тощо. Слід зазначити, що 
таке перетворення поет уявляв як процес, аналогічний тим ме-
таморфозам, котрі відбуваються у природі: воно, говорив Ріль-
ке, має визрівати повільно й поступово, як плід на дереві або 
насіння під землею. Це стосується й духовного життя людини.

Важливою умовою духовного зростання людини, на дум-
ку Рільке, є самотність. Тільки на самоті людина може пов-
ністю віддатися духовній роботі, самозаглибитися, аби пізна-
ти себе, а через себе — й світове буття. Так само, за Рільке, 
необхідні для духовного оновлення особистості кризи, по-
разки, страждання. Щастям душа насолоджується, але лише 
біль розширює обрії духовного досвіду людини. Тому зо-
внішні перемоги, усілякі свідчення успіху суспільного визна-
ння, вважав поет, насправді не мають значення або навіть, 
гірше того, гальмують духовний розвиток людини. 
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Особлива роль у рільківському вченні про духовне пе-
ретворення буття належала мистецтву, уособленням якого 
поставав античний Орфей у його модерністській інтерпре-
тації. Цей митець, що ще з часів Давньої Греції персоніфіку-
вав чарівну владу мистецтва над світом, у поетичному світі 
Р.М. Рільке став чільною постаттю процесу оновлення й оду-
хотворення світу. Як людина, що зійшла у царство мертвих й 
повернулася звідти, а отже — пройшла шлях рослини від 
«смерті» до «воскресіння», він втілює ідею вічної метаморфо-
зи, що відбувається у природі. А водночас, встановивши своєю 
подорожжю до підземного світу зв’язок між видимим цар-
ством живих і невидимим царством мертвих, виступає їхнім 
«посередником»:

Він є тутешній? О ні, — двох держав
розмахом духу свого він сягає. 

(«Сонети до Орфея», 
частина І, сонет VI)

Велична панорама «всебуття», пройнятого духом онов-
лення, перетворення, одухотворення, охоплює у «Сонетах 
до Орфея» та «Дуїнянських елегіях» усю світобудову — від 
насіння чи ляльки до янголів і Бога. При цьому в ній синтезу-
ються елементи різних релігійних і філософських систем 
Заходу та Сходу, давніх міфів і особистих духовних осяянь, 
містичних переживань і скульптурно-чуттєвого сприйман-
ня земних реалій. 

Поразки й перемоги Орфея. Образ Орфея завжди при-
ваблював австрійського поета. З юних років Рільке захоп-
лювався «Метаморфозами» Овідія, в яких переповідалися 
яскраві історії з життя легендарного співця.

Одну з них — історію про спробу повернути кохану дру-
жину Еврідіку з царства смерті — він у свій спосіб відтворив у 
поезії «Орфей, Еврідіка, Гермес» (збірка «Нові поезії»).

Згідно з античним міфом, дружина Орфея, Еврідіка, рап-
тово померла від укусу змії. Туга за коханою привела співця у 
царство мертвих. Він хотів за будь-яку ціну з’єднатися з Евріді-
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кою: або вимолити у богів, щоб вони відпустили її на землю, 
або залишитися поруч з нею у царстві смерті. Із співом-
благанням Орфей звернувся до володарів підземного світу. 
Його пісня, сповнена розпачу, скорботи та любові, звору-
шила богів. Вони погодилися відпустити Еврідіку, але вису-
нули єдину умову: Орфей не повинен бачити дружину, доки 
не повернеться додому. Вже неподалік від виходу з царства 
Аїда співець, не витримавши, все ж таки озирнувся. Через це 
він назавжди втратив кохану. Вражений її подвійною смер-
тю, Орфей спробував ще раз пробитися у царство тіней, 
однак марно. Вбитий горем, він повернувся на землю. 

Цікаво, що з давнього сюжету, який оспівує подвиг са-
мовідданого кохання і водночас стверджує безсилля смерт-
ного перед обличчям смерті, Рільке вибирає для свого тво-
ру лише заключну частину — розповідь про те, як Орфей 
припустився фатальної помилки. Цей фрагмент, згідно з жан-
ром «вірша-речі», набуває вигляду статичної картини, на за-
дньому плані якої змальований сумний ландшафт царства 
смерті, а на передньому — три зазначені у назві постаті.

Ця картина, за всієї «реалістичності» змалювання підзем-
ного царства та внутрішнього світу двох закоханих, за всієї 
майстерності відтворення античного колориту, стає у Рільке 
«мікромоделлю» універсальних законів буття. Давній сюжет 
зазнає докорінної модернізації, наповнюється глибоким фі-
лософським змістом.

Поразка Орфея у Рільке знаменує крах ідеї бунту осо-
бистості проти світобудови та марності її намагань вивищи-
ти людську природу. За Орфеєвим пориванням оживити 
Еврідіку по суті стоїть прагнення повернути колесо природ-
ного буття у зворотному напрямку, порушити порядок ре-
чей, згідно з яким від віку й до віку заведено, що життя лю-
дини рухається від народження до смерті, а померлі наза-
вжди покидають царство живих. Прагнучи власною волею 
воскресити кохану, тобто вдруге «сотворити» її у земному 
світі, Орфей намагається подолати межі людських можли-
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востей, зробити те, що під силу лише богам. Поразка ріль-
ківського Орфея демонструє приреченість цих ідей — ідей, 
дотичних до тих, що панували у духовному житті людей на 
початку ХХ ст., набуваючи форми епідемічного поширення 
ніцшеанських положень про «надлюдину», усіляких політич-
них утопій, щирих сподівань на те, що революція в усіх сфе-
рах життя призведе до повного оновлення світу.

Опосередковано — через образну тканину твору — 
Р.М. Рільке виявляє і причини поразки насильницького 
втручання людини у закони світового буття.

З одного боку (як і зазначено в античному міфі), не ви-
тримує той, хто намагається радикально перетворити світ: 
Орфей озирається. І озирається, як зображується у рільків-
ській поезії, саме тому, що є людиною — невпевненою у со-
бі, охопленою страхом, нетерпінням і ваганнями. Його «я» 
роздвоюється між цілком природним прагненням вирвати-
ся з країни мерців і страхом втратити кохану:

Чуття у ньому буцімто двоїлись,
бо мчався зір, неначе пес, вперед,
вертався, і спинявся, і чекав
на повороті ближчому дороги,
а нюх і слух позаду залишались.

Нестримне бажання героя озирнутися має певне сим-
волічне значення. Воно виявляє сумнів героя у милості бо-
гів, людську звичку міряти чудо земною міркою, перекону-
ючись на власні очі в тому, що воно справді відбувається.

З іншого боку, здійсненню задуму Орфея перешкоджа-
ють зміни, що відбулися у його коханій:

Вона в собі вся скупчилась, посмертям
наповнена по вінця.
Як плід вбирає солодощі й тьму,
вона ввібрала в себе смерть велику,
таку нову, що й не збагнути їй.

За час перебування у царстві тіней у ній «згасли» усі почут-
тя, навіть спогади про те, що вона кохала й була коханою:
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Вона уже — не та білява жінка,
оспівана колись в піснях поета,
вона уже — не пахощі й не острів
широкої постелі, бо уже
вона не власність жодного мужчини.
Її розв’язано, мов довгі коси,
і віддано, мов пробуялу зливу,
й поділено, немов запас стокротний.
Вона — вже корінь.

Душа Еврідіки настільки відчужена і від коханого, і від 
земного життя, що у відповідь на слова Гермеса: «А він таки 
оглянувсь», вона безтямно запитує: «Хто?».

Певно ж, для Еврідіки, яка вже стала органічною част-
кою підземних «надр» природи, повернення на землю не-
можливе. Отже, і закони світового буття (представлені в 
об разі мертвої Еврідіки) не скоряються особистості (Ор-
фею), і особистість не може успішно здійснити спробу їх 
змінити — насамперед через обмеженість людської при-
роди. Такий філософський зміст має картина поразки Ор-
фея у потойбіччі.

Втім, це лише один із багатьох смислових пластів ріль-
ківського вірша. Адже історія Орфеєвої «другої втрати» тут 
може прочитуватися і як притча про неможливість склеїти 
колишню гармонію із черепків розбитого кохання чи про 
приреченість намагань «двічі увійти у води однієї ріки», 
тобто воскресити минуле. У ній можна побачити також 
зашифровану розповідь про відмінності між чоловічою та 
жіночою вдачею (тема нездоланної прірви між чоловіком 
та жінкою була досить популярною у мистецтві на межі 
ХІХ—ХХ ст.) або про одвічне протистояння «духу», втіле-
ного в образі Орфея-митця, й «природи», уособленої в 
образі Еврідіки, що стала «коренем». Є тут і відлуння мо-
дерністського конфлікту кохання й мистецтва. Воно про-
стежується, зокрема, у таких деталях сюжету: коли Евріді-
ка пішла з життя, Орфей зі своєї туги створив пісню, що 
обійняла весь світ; коли ж він веде за собою Еврідіку на 
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землю, його ліра мовчить. Отже, митець мусить пройти 
через трагічні втрати, аби його ліра зазвучала новими піс-
нями — це одна з провідних рільківських ідей.

Відзначаючи смислову невичерпність вірша, один з най-
талановитіших поетів кінця ХХ ст. Й. Бродський запитував: 
«А чи не був найвидатніший твір століття написаний дев’я-
носто років тому?» Справді, у цьому вірші у художньо до-
сконалій формі були порушені духовно-філософські про-
блеми такої значущості, що для їх вичерпання не вистачило 
цілого століття. 

Але досвід невдалої мандрівки Орфея до потойбіччя, 
трагічний для самого героя, несе й певний позитивний за-
ряд. Цим досвідом утверджується необхідність визнання 
меж людської природи та розуміння того, що людина не 
владна нав’язувати свою волю світобудові. Адже коли (у за-
ключних рядках вірша) Орфей дивиться вслід загорнутій у 
саван тіні, він усвідомлює і власне безсилля, і непорушність 
законів світового буття. А через таке усвідомлення, бодай 
здобуте ціною великих страждань, відбувається те «прими-
рення особистості й Всесвіту» (Р.М. Рільке), що відкриває 
перспективу досягнення гармонії. Цей досвід, окрім того, 
показує, що для митця існує лише один спосіб повернути 
втрачене — шляхом його перетворення на спів, у якому на-
роджується новий Всесвіт. Отже, Орфей, який стоїть перед 
виходом на землю — це людина, збагачена унікальним до-
свідом пізнання потойбіччя. І якщо, втративши Еврідіку впер-
ше, він спромігся створити пісню дивовижної краси, то, пе-
реживши її «другу й довічну смерть», він має приголом ши-
ти світ новим співом.

Цей новий спів Орфея є темою вірша «Ось дерево 
звелось.. .», яким відкривається рільківський цикл «Соне-
ти до Орфея». 

У «Метаморфозах» Овідія розповідається про те, як че-
рез деякий час після повернення з підземного світу Орфей 
піднявся на узвишшя, на котрому не було жодного дерева. 
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Однак тільки-но він торкнувся струн своєї ліри, над ним 
звелася тінь — то дерева й кущі прийшли послухати його 
пісень. Після того, де б не з’являвся Орфей, всюди за ним 
прямував почет зачарованих диких звірів і лісів. 

Переосмислюючи у своєму сонеті цей античний сю-
жет, Рільке наголошує на енергії духовного перетворення 
світу, яку випромінює Орфеєве мистецтво. У першому ж 
рядку перекладу М. Бажана в образі дерева, яке символізує 
і природу, і світове буття (через асоціацію з міфологічним 
«світовим деревом»), змальовується стрімкий рух угору, по 
вертикалі: «Ось дерево звелось. О виростання!» Далі роз-
гортається картина світу, що завмирає під звуки Орфеєвої 
пісні. Мовчання, яким наповнюється природа, — це не про-
сто свідчення її приборканості мистецтвом (що стверджу-
ється у «Метаморфозах» Овідія). Це — знак іншого стану 
природного світу, його здатності наповнюватися мистецт-
вом і духовною силою. У такому стані народжуються по-
тенції нового, майбутнього буття: «…та плине крізь мов-
чання / Новий початок, знак новий і рух». 

Метаморфоза, що відбувається у природі, набуває кон-
кретики у тій частині твору, де зображено, як дикі звірі, 
покинувши свої барлоги, забувши про «рев, скавчання, гам», 
мовчки дослухаються до співу Орфея. Перехід природи 
від первісної дикості до одухотвореності відтіняється у пе-
рекладі М. Бажана протиставленням образів хижі, що бу-
ла прихистком звірів до того, як вони почули чудотворну 
пісню митця, та храму, котрий «звело» їхнє дослухання. Об-
раз храму, яким завершується цей переклад, утворює ви-
разну паралель до образу дерева, що з’являлося на його 
початку. У своїй взаємодії ці образи унаочнюють силу зрос-
тання (обидва — і дерево, і храм — «на очах» підносяться 
вгору), перетворення й одухотворення (сюжетний рух ві-
рша перебігає від «дерева» до «храму») світового буття.
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«Ой заридала моя гітара…»: 
Федеріко Гарсіа ЛОРКА 

На світанку 19 серпня 1936 р. біля коло-
дязя, колись названого арабами «Джерелом сліз», у невелич-
кому гаю неподалік Гранади був розстріляний Федеріко Гар-
сіа Лорка (1898—1936). Він був не єдиною і не першою 
жертвою франкістів, які, захопивши Гранаду, влаштува-
ли криваву розправу над тими, кого вони вважали своїми 
реальними та потенціальними ворогами. Передусім у пере-
лік приречених на знищення потрапили представники ін-
телігенції — вчені, лікарі, університетські викладачі, жур-
налісти, юристи, вчителі. Були серед них і відомі люди, які 
мали беззаперечні заслуги перед вітчизняною культурою, 
зокрема, — редактор популярної газети, головний архі-
тектор міста, президент Медичної академії, шанований 
пастор. Однак, напевне, в жодному з цих випадків варвар-
ський, фатально руйнівний по відношенню до власної куль-
тури дух не викрив себе з такою ясністю, як у страті гені-
ального поета, який уособлював саму душу Іспанії й без-
слідно згинув у братській могилі разом з тисячами безневи-
нних людей, розстріляних за сфальшованими абсурдними 
звинуваченнями або взагалі без суду й слідства…

Пісня, обірвана на півслові 

Федеріко Гарсіа Лорка народився 5 черв-
ня 1898 р. в андалузькому селищі Фуенте Вакерос, розта-
шованому неподалік від Гранади. Там промайнуло його ди-
тинство, котрому він завдячував багатьма щасливими відкрит-
тями світу та власної душі, зокрема й думкою, яку він звів у 
ранг головного закону свого життя: «Бути радісним — необ-
хідність і обов’язок… навіть якщо мене вічно мучитимуть ко-
хання, люди, світовий лад, у жоднім разі я не відмовлюся від 
мого закону — радості». 
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Після закінчення єзуїтсь кої школи Лорка вступив до уні-
верси тету, який так і не завершив. Однак в університетські ро-
ки він випустив свою книжку — першу збірку подо рожніх но-
таток «Враження і пейзажі» (1918). 1919 р. поет переїхав у 
Мадрид, де оселився у так званій Студентсь кій резиденції — 
вищому навчальному закладі нового ти пу. Невдовзі він дебю-
тував як драматург п’єсою «Чаклунст во метелика». Попри пов-
ний провал, зумовлений відсутністю в автора літературного до-
свіду й вправності, п’єса виблискувала крупинками ще наївної й 
бо язкої, але живої поезії й, крім того, вже вияскравлювала у по-
дальшому ключову ідею Лоркової лірики, що її зміст стисло від-
творює фраза: «За маскою Любові завжди ховається Смерть».

Того ж року поет видав і першу свою ліричну збірку — 
«Книгу поезій». Включені до неї вірші, написані упродовж 
1916—1920 рр., здебільшого мали учнівський характер і від-
бивали спроби молодого автора засвоїти різні жанри, ритми, 
типи строф та рим, а також засоби ліричної оповіді. Власний 
голос поета по-справжньому залунав у його наступних книж-
ках «Поема про канте хондо» та «Пісні». І це недивно: досягаючи 
творчої зрілості, Лорка позбавлявся зовнішніх наносних впливів 
і дедалі глибше усвідомлював важливість зв’язку свого поетич-
ного обдарування з національним фольклорним підґрунтям — 
романсами, іспанськими народними піснями, середньовічною 
галісійською лірикою, андалузькими канте хондо. 

Майстерність митця засвідчила своїм виходом у світ 
збірка поезій «Циганське романсеро» (1928), в якій був 
відроджений і модернізований зазначений у заголовку тра-
диційний іспанський жанр, що на нових естетичних засадах 
поєднав у собі ліричний та оповідний виміри поетичного 
тексту, елементи циганської міфології та картини сучасного 
повсякдення. 

Книжка принесла поетові воістину всенародну славу. Од-
нак він сприйняв її успіх як провал: читачі, зачаровані циган-
ською екзотикою і яскравою розробкою образу невірної дру-
жини, не помітили трагічного стрижня й загального духов ного 
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наповнення збірки. Після цьо-
го Лорка ніколи не повертав-
ся до жанру цигансь кого ро-
мансу, хоча й любив «Роман-
серо» більше за всі інші свої 
книжки. Лише за кілька років 
після першодруку збірки він, 
подолавши розчарування ре-
акцією публіки, наважився на 
стриманий коментар: «Я не 
скаржуся на надлишок фаль-
шивих тлумачень моєї книж-
ки. Гадаю, що чис тота її кон-
струкції й шляхетність тону, 
які вартували багатьох моїх 
зусиль, захистять її від різ-
но го штибу шанувальників». 

Влітку 1929 р. поет несподівано для себе й своїх знайо-
мих вирушив у подорож до США та Куби. За рік він повернув-
ся на батьківщину з двома п’єсами, написаними в традиціях 
ярмаркового театру та італійської комедії масок («Кохання 
дона Перлімпліна» та «Балаганчик дона Крістобаля»), а також 
збіркою віршів «Поет у Нью-Йорку». Зовні схожа на вельми 
хаотичні подорожні нотатки, ця збірка вирізняється бездо-
ганно стрункою композицією, яка надає симфонічної єдності 
відтвореному в ній багатоголоссю тем, мотивів, ритмів і барв. 
Десять циклів, з котрих вона складається, варіюють наскрізні 
теми, що увінчуються трагічною кульмінацією, пророчо — в 
контексті подальшої долі автора й близької громадянської 
війни в Іспанії — озаглавленої як «Вступ у смерть» (так, між 
іншим, за раннім задумом мала називатися вся книжка).

1931 р., після встановлення республіки, Лорка органі-
зував мандрівний студентський театр «Ла Баррака» («бала-
ган»), якому віддав майже три роки життя, працюючи в ньо-
му режисером, актором, художником і навіть статистом. 
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Вважаючи метою театру виховання глядача, поет разом з 
театральною трупою об’їхав глухі іспанські села, в яких ні-
коли не відбувалося жодних вистав, що дозволило йому 
глибше пізнати країну й народ. Ці враження віддзеркали-
лися у його андалузьких трагедіях. 

Кулі, що просвистіли на світанку 19 серпня 1936 р., на 
півслові обірвали життя й творчість великого поета. Лорка 
загинув на 39-му році життя, у розквіті сил і зеніті слави. Він 
не встиг втілити чимало задумів: закінчити кілька нових п’єс, 
опублікувати десять з дванадцяти вже написаних драм, ви-
дати підготовлені до друку збірки «Поет у Нью-Йорку» та 
«Диван Тамаріта». Більше того, після смерті Лорки його твори, 
заборонені на батьківщині протягом 18 років, досить важко, 
обростаючи помилками, неточностями й різними варіанта-
ми у численних списках, пробивалися до читачів, а його лис-
ти, інтерв’ю, лекції та виступи по крихтах збиралися з усіх 
кінців світу. Однак і трагічна загибель митця, і непроста по-
смертна доля його літературної спадщини лише підтвердили 
правоту колись сказаних ним слів: «Найсумніша радість — 
бути поетом. Все решта не має значення. Навіть смерть». 

Чудо його поезії

З перших кроків на теренах літературної 
творчості Лорка відчував щільний зв’язок з фольклорною 
традицією, яка у його поетичному світосприйнятті сполуча-
лася з образом землі, нерозривно поєднаним з одухотво-
реною природою й селянським життям. 

«Я люблю землю, — розповідав в одному з інтерв’ю по-
ет. — Всі мої почуття сягають корінням землі. Мої найперші 
дитячі спогади карбовані смаком землі. Земля, поле мають для 
мене дуже велике значення. Земні істоти, тварини, селяни — я 
відчуваю їх сильніше, ніж будь-хто. Досі живе в мені це дитяче 
почуття… Це любов до землі пробудила в мені митця… Земля 
була для мене невіддільна від бідності, а бідність я люблю біль-
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ше за все на світі. Не вбозтво, брудне й ненажерливе, а бід-
ність — шляхетну, зворушливу, просту, як чорний хліб».

Цінності й уявлення, здобуті митцем у дитинстві, що пе-
ребігало у тихому селищі, на тлі картин незайманої приро-
ди, щоденної селянської праці, народних легенд, пісень і 
свят, визначили його благоговійне ставлення до фольклору 
як до найголовнішої духовної скарбниці всього культурно-
го життя країни й, зокрема, його власної творчості. Звідси 
він черпав сюжети, жанри, ритми, усталену символіку, сти-
лістичні й мовні прикраси, художні прийоми. Однак пріо-
ритети, принципи та форми роботи з фольклорними еле-
ментами змінювалися на різних етапах його творчості.

У ранній період Лорка більшою мірою використовував 
фольклорно-літературний підхід, який спирався на традицію 
літературної обробки фольклорного матеріалу, що включала 
в себе також і фольклорну стилізацію. Та починаючи з «Поеми 
про канте хондо», він надавав перевагу фольклорно-міфоло-
гічному підходу, спрямованому на передачу глибинного народ-
ного світосприйняття й створення оригінальних міфопоетич-
них картин, в яких, за виразом поета, зіштовхуються одне з од-
ним «всесвітнє й буденне, зорі й мурашки». Третім важливим 
підходом був експериментальний, у рамках котрого Лорка пе-
реосмислював новаторський досвід сучасного йому мисте-
цтва, передусім — сюрреалізму. При цьому, як зазначає до-
слідниця Лоркової творчості Н. Малиновська, «сюрреалістичні 
елементи, зіштовхуючись з фольклорними, не лише змінювали 
їх, а й змінювалися самі, набуваючи нового смислу… Сюрреа-
лістичні засоби подолання дійсності — сон, мрія, занурення у 
несвідоме, безум — видавалися Лорці приблизними… Сюрреа-
лістичний сон видавався Лорці лише спробою захиститися від 
трагедії — втечею, і втечею заздалегідь приреченою. У Лорки 
свій путь звільнення — це дуенде, геній, дух або демон, який на 
краю провалля відкриває істину, це трагічна темна сила, з якою 
поет вступає у герць. Дуенде не уводить від світу, а оголює йо-
го трагічну сутність, не згладжує, а загострює протиріччя». 
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У полі взаємодії фольклорно-літературної, фольклорно-
міфологічної та експериментальної ліній сформувалася своє-
рідність лірики Лорки та її визначальні особливості: вкоріненість 
у національній традиції та новітній естетиці, виразний модер-
ністський карб, двоїсте — екзотичне й космічне — забарвлен-
ня, завдяки якому крізь поверхневий шар яскравого «місцевого 
колориту» проступають глибини вічного «духовного колориту». 

«…самотній людський голос»

У березні 1927 р. Лорка писав: «Всі ми йде-
мо двома хибними шляхами: один веде до романтизму, дру-
гий — до висохлих зміїних шкурок і порожніх бабок». Під пер-
шим шляхом він розумів надмір свободи суб’єктивного само-
вираження й анархії поетичної уяви, під другим — лещата 
нав’язаних раціональних уявлень і правил, що стинають і вихо-
лощують живу творчу силу, врешті-решт прирікаючи її на са-
моповторення й продукування мертвонароджених образів. 
Істинну поезію, за Лоркою, слід шукати у первісному і вічному, 
чистому у проявах своїх глибинних імпульсів, вільному від 
будь-яких штучних нашарувань та прикрас, схованому в пер-
шоджерелах іспанської культури й «схованках крові» радіс-
но-трагіч но му демону творчості — «дуенде». Рідною стихією 
цього демо ну є музика, танок і поезія, які втілюються у жи во-
му людському тілі, передусім — у людському голосі. «Я нена-
виджу орган, ліру і флейту, — зізнавався поет. — Я люблю люд-
ський голос, самотній людський голос, змучений любов’ю». 

Знаменно, що перша зріла лірична книжка Лорки, «Пое-
ма про канте хондо», була присвячена «глибинному співу» — 
саме так перекладається з андалузької мови зазначений в її 
заголовку незвичний для українського читача вислів. У такому 
співі поет вбачав діалог з Всесвітом, що його веде самотня, 
сповнена великої туги й тривоги перед невідомим людина. 

«Поема» становить собою низку циклів — зовні розрізне-
них і строкатих, але насправді щільно пов’язаних між собою 
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на правах частин єдиної трагічної дії, що завершується смер-
тю цигана Амарго. Час цієї дії — переважно ніч, вечір або сві-
танок; місце — рівнина під низьким нічним небом, занедбане 
андалузьке селище, магічний простір між трьома зачаклова-
ними містами: Севільєю, яка ранить, Кордовою, яка ховає, та 
Гранадою, яка б’є у дзвони. Цикли з’єднуються один з одним 
за принципом чергування великого та загального планів. Їх 
пісенно-ритмічна єдність підкреслюється рефреном, який не 
лише надає строфам нового таємничого смислу, а й зупиняє 
миті найвищого напруження — смерті, розлуки, горя.

Канте хондо — це найдавніша течія андалузького музично-
пісенного фольклору, в якій архаїчна мелодія, прадавні рит-
ми, пронизлива лірика, чаклунський голос, трепіт гітари, пер-
вісно сильні пристрасті, ріжучий біль і всепоглинаюча туга 
утворюють органічний «глибинний спів» народної душі. Цей 
спів, за словами поета, з давніх-давен сповіщає про глибоку 
драму, яка «або взагалі не може бути розв’язаною, або роз-
в’язується лише Смертю, котра сама по собі є таємницею та-
ємниць». Саме такий, приголомшливий і невпинний, глибо-
ко особистий і разом з тим всеохопний спів-плач-крик про 
розпуку і душевний біль, про самотність і трагічні проти-
річчя буття лунає у знаменитому вірші «Гітара»:

…Ой заридала 
моя гітара…
 Хочу утішить — 
надармо,
Хочу утишить, — 
Намарно. 
Плаче, як вода,
що рине з яру,
плаче, як вітер,
що жене хмару.
Хочу впинити, -
Надармо,
вона ридає
за даллю. 
Плаче пісок гарячий,
кличе біле латаття,
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плаче стріла за ціллю,
вечір кличе світання,
плаче в голім гіллі
пташка остання.
А-ой, гітаро! 177

Цей лірично-музичний опис гітарного співу побудова-
ний на ланцюгу образів одухотвореної природи, що мають 
відчутне фольклорне забарвлення. Однак поет надає йому 
модерного обрамлення, починаючи вірш асоціативною па-
ралеллю між гітарним співом та розбитою кришталевою 
чашею, і завершуючи його метафорою встромлених у сер-
це п’яти ножів, що позначає руку гітариста. 

«Глибинна» туга, що є одним з провідних настроїв у «По-
емі про канте хондо», згідно з коментарем поета, виступає 
головним героєм циклу «Циганське романсеро». 

Пояснюючи задум збірки, Лорка наголошував: «Ця книж-
ка, хоч і названа «циганською», насправді є поемою про Ан-
далузію. Я назвав її циганською тому, що цигани — найшля-
хетніше й найглибше на моїй батьківщині, її аристократія, 
хранителі вогню, крові та мови. Ця книжка — олтар Андалу-
зії, овіяної римськими й палестинськими вітрами. Тут її цига-
ни, коні, архангели, зірки, тут вся її мелодія — від звуку заяло-
женої пісеньки контрабандиста до небесної каденції Кор-
дови… Жодної циганщини. Тут немає ні тореадорів, ні бубнів, 
а є один-єдиний персонаж, перед яким всі розступаються, 
величезний і темний, як літне небо. Це туга, що нею просяк-
нуті і наша кров, і наші деревні соки, туга, яка немає нічого 
спільного ні з сумом, ні з нудьгою, ні з якимось іншим душев-
ним болем, це радше небесне, ніж земне почуття, андалузька 
туга — це боротьба розуму й душі з таїною, яка їх оточує і 
якої вони не в змозі осягнути.

Міфопоетичною персоніфікацією «андалузької туги» по-
стає образ Самотини Горової у «Баладі про чорну тугу», яка 
входить до згаданого циклу. Це — жінка, яка блукає по землі, 

177 Тут і далі вірші Ф. Гарсіа Лорки цитуються у перекладі М. Лукаша.
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шукаючи чи то загублену долю, чи то затишного куточку, де 
б її серце могло заспокоїтися. Вона страждає від невгамов-
ної муки, що пече її душу, та «гагатового» холоду, в якому 
кам’яніє все, чого вона торкнеться. Поет ліпить її образ як 
цілком земний, навіть буденний, змальовуючи її як довгоко-
су, вбрану в лляні льони жінку, що, немов причинна, мету-
шиться по кухні та алькову. 

Водночас вона набуває і рис міфологічної істоти, яка 
вбирає в себе «лимонну гіркоту» андалузького краю, і масш-
табу космічної стихії, що обрушується на землю у найтем-
ніший передсвітанковий час, і вигляду бронзової скульпту-
ри язичницької богині («її тіло, лите з бронзи / груди, два 
курні ковадла, / круглим жалем тужать-стогнуть»). У такий 
спосіб досягається вражаюча картина розчахнутих проти-
річ буття й — єдності людської душі та Всесвіту, реальної та 
ірреальної сфер, «місцевого» та «духовного» колориту, зем-
ного та небесного вимірів буття. 

На сторінках циклу «Циганського романсеро» перед чи-
тачем розгортається оригінальний міф про вільне циганське 
місто, населене дивовижними людьми, що підкоряються ли-
ше владі космічних сил. Цьому місту протиставляється сучас-
на цивілізація з її бездушними законами й брутальним праг-
матизмом. У зіткненні цих двох світів розкривається напру-
жений трагізм людського буття й людської історії. 

Зазначений міф ґрунтується на самобутній авторській ме-
тафориці. Його центральною антитезою є Місяць, що асо-
цію ється з смертельним танком, пристрастю, трагедією, та 
вітер-сатир, котрий сполучається з поняттями ніжності, рів-
новаги, грою іронії. 

Незадовго до смерті Лорка закінчив роботу над збірни-
ком віршів з дещо екзотичною назвою «Диван Тамарита», 
яка містила дві симптоматичні вказівки. Перша з них — «ди-
ван» — відбила усталений інтерес поета до арабської тра-
диції, в якій диваном називалася збірка віршів, написаних 
одним автором у традиційних жанрах газели, касиди і т. п. 
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(згадані жанри використовуються й у лорківській збірці, — 
щоправда, лише формально). Друга ж — «Тамарит» — за-
фіксувала конкретну місцевість поблизу Гранади, де знахо-
дилася батьківська садиба, в якій Лорка проводив літні мі-
сяці в останні роки життя. Саме у другій збірці загострено-
го вираження набули елементи модерністської естетики. 
Так, вірш «Касида про сон під зорями» становить собою по-
етичну паралель до сюрреалістичного живопису, в якому 
зовні довільний монтаж досить прозорих образів-символів 
визначається завданнями сугестивного впливу, передачі «про-
риву» в сутність речей, відтворення логіки сну, що у ньому 
речі «перетікають» одна в одну: 

Жасмину цвіт і свіжо вбитий бик.
Поміст без краю. Мапа. Зала. Арфа. Рання.
Дівча прикинулось жасминовим биком,
а бик — то присмерк, що реве багряно. 

«Пляма смерті», що її привносить у змальовану картину 
образ вбитого бика, забарвлює трагічними емоціями ко-
жен образ. Такі «плями» є ледь не в кожній поезії збірки. У 
деяких віршах вони набувають характеру відвертих перед-
чувань близької загибелі. У «Газелі про темну смерть» лірич-
ний герой протиставляє жахливим картинам смерті мрію 
про безсмертний сон, в якому він міг би зберегти свій пое-
тичний дар і повернутися до власної дитячої душі: 

Хотів би я заснуть на час,
На час, на хвильку, на століття,
хай знають тільки всі, що я не вмер,
що є в моїх устах ще стійло золоте,
що я — маленький приятель провесняного леготу
і велетенська тінь от власних сліз. 

Реальність розстрілу й братської могили виявилися знач-
но страшнішою за це поетичне марення. Та від того воно не 
втратило своєї пророчої сили: саме таким постає безсмертя 
Федеріко Гарсіа Лорки в очах шанувальників його генія. 
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«Між задумом і твором падає Тінь…» 
Томас Стернз ЕЛІОТ

Поетична спадщина Т.С. Еліота (1888—
1965) вміщується лише в один невеличкий том. Щоправ-
да, крім неї, він залишив п’ять п’єс, близько чотирьохсот 
статей, есеїв та рецензій, а також кілька філософських 
праць. Однак все це здебільшого було лише «шлейфом» до 
його поетичних здобутків, що, попри скромний обсяг на-
писаного, принесли йому славу одного з велетнів літера-
турного ландшафту ХХ ст., який прокладав шляхи мо-
дерністської лірики. 

Від авангардистського бунту 
до вершини інтелектуально-
філософської лірики

Він народився 26 вересня 1888 р. в аме-
риканському місті Сент-Луїсі, у заможній і шанованій роди-
ні, заснованій переселенцями з Великої Британії у XVII ст. 
Родина вирізнялася високими культурними запитами: дід 
поета, священик, ініціював будівництво церкви та відкриття 
університетського коледжу; мати мала схильність до віршу-
вання й навіть спромоглася написати поему, пізніше опублі-
ковану Еліотом з власною передмовою. Вочевидь, від мате-
рі він цю схильність і успадкував. Смак до поетичної твор-
чості Томас виявив досить рано — у 12 років, коли почав 
писати вірші, намагаючись наслідувати Омара Хайяма, Бай-
рона та інших авторів, якими захоплювався в юну пору. 

Еліот здобув ґрунтовну освіту — спочатку у Гарвардсько-
му університеті, де студіював філософію та літературу, а потім 
і у Сорбонні (Париж), де із захватом слухав курс лекцій зна-
ного філософа Анрі Бергсона. 1914 р. він вирушив до Німеч-
чини, сподіваючись поглибити свої знання у славетному Фрай-
бурзькому університеті. Проте початок Першої світової війни 
змусив його поїхати до Англії й вступити до Оксфордського 
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університету, аби завершити розпочату ще у Гарварді ди-
сертацію з філософії. Ди сертацію він завершив, але до Аме-
рики не повернувся, вирішивши назавжди оселитися в Англії. 
Це рішення бу ло продиктоване кількома причинами. По-
перше, Еліот не приймав американського прагматизму, особ-
ливо помітного, як йому здавалося, на тлі системи цінностей 
Ста рого Світу; по-друге, він почувався «чужім» в Америці й 
«своїм» в європейській культурній традиції, що у свій спосіб 
засвідчує його поезія, позбавлена виразних національних 
ознак, натомість насичена цитатами й посиланнями на масив 
європейської класичної літератури; зрештою, у Лондоні він 
досить швидко увійшов у літературне середовище, якого по-
требував для повноцінної творчої самореалізації. 

Величезну роль на етапі його мистецького становлення 
відіграв відомий англо-американський поет Езра Паунд, який 
за кілька років до Еліота переїхав із США до Англії. Він став 
першим авторитетним поетом, хто високо оцінив здібності 
літератора-початківця. Для молодого Еліота така підтримка 
важила чимало, особливо ж за умов гостро негативного став-
лення деяких літературних критиків до його віршів, що де-
монстративно руйнували традиційні уявлення про поезію. 
Паунд ввів Еліота до поетичного угрупування, відомого під 
назвою «імажизм». Творче спілкування з приналежними до 
цього кола літераторами надало нового поштовху Еліотовим 
мистецьким шуканням. Паунд висловлював свої думки та ре-
комендації щодо конкретних поетичних текстів, а інколи 
долучався до еліотовських віршів як редактор. Надзвичай-
но цінною була його підтримка Еліотової «Пісні кохання 
Дж. Альфреда Пруфрока», що стала програмною для ран-
нього періоду творчості її автора і знаковим текстом мо-
дерністської поезії загалом. 

1917 р. вийшла друком перша поетична збірка Еліота — 
«Пруфрок та інші спостереження». Упродовж наступних 
двох років з’явилися ще дві книжки — «Вірші» (1919) та 
«Ara Vos Prec» («Я вас прошу», 1920), що привернули ува гу 
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публіки, а невдовзі були 
опри люднені поеми «Спус-
тошена земля» (1922) та 
«По рожні люди» (1925), які 
при несли авторові гучну сла-
ву. Важко було уявити, що 
цей блискучий поет-но ва-
тор з освітою, здобутою у 
найкращих західних універ-
ситетах, упродовж восьми 
років (від 1917 по 1924 рр.) 
сполучав інтенсивну літе-
ратурну працю з баналь-
ною службою банківського 
клерка, сумлінно виконую-
чи свої обов’язки. Як поєднувалися в ньому мистецька вдача 
зі здатністю до щоденної рутинної бухгалтерії, залишалося 
загадкою для багатьох знайомих. Проте і після того, як літе-
ратурний успіх розв’язав фінансові проблеми й, отже, звіль-
нив час для творчої праці, Еліот так і не скористався цією 
можливістю: де сятиліттями він займався копіткою редак-
ційною та організаційною діяльністю на посту керівника 
журналу «Край те ріон» та видавництва «Фейбер енд Фей-
бер». Обидва ви дання не приносили прибутків, але відігра-
вали помітну роль у культурному житті. 

У другій половині 1920-х рр. у світогляді поета стався 
злам: діставшись дна заперечення й усвідомивши вичерпа-
ність тотального негативізму, Еліот став на шлях пошуків по-
зитивних орієнтирів, що привів його до усвідомлення цін-
ностей, напрацьованих минулою традицією у найширшому 
її значенні. Свої нові пріоритети він сформулював у лако-
нічній самохарактеристиці: «Класицист у літературі, рояліст 
у політиці й англо-католик у релігії» (1927 р. поет прийняв 
католицьку віру, а згодом — і англійське підданство). Пово-
рот у духовному житті митця докорінно змінив тематико-
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змістовий лад і поетику його віршів: його зна мениті поеми 
1930—1940-х рр. — «Великопісна середа» (1930) та 
«Чотири квартети» (1943) — становлять собою взірці ре-
лігійно-духовної лірики, написаній у річищі європейської 
християнської традиції й у вишуканій класичній манері, 
котра, однак передає багатозначність модерністського 
образу світу. 

Після «Квартетів» Еліот поезій майже не писав. 1948 р. 
був оприлюднений останній його твір: прозові «Нотатки з 
приводу визначення культури». Він помер 4 січня 1965 р., в 
ореолі слави класика модернізму й автора академічно-
витончених, інтелектуально-філософських віршів, чиї за-
слуги перед світовою культурою були відзначені найвищою 
нагородою — Нобелівською премією (1948).

У ранній своєї поезії Еліот постає бунтівником, що зри-
ває фальшиві маски благопристойності з буржуазної циві-
лізації початку ХХ ст., яка у своєму моральному падінні до-
сягла дна розпусти. В одному з найбільш різких і провока-
ційних своїх віршів під зовні майже ліричною назвою «Суїні 
серед солов’їв» поет зображує бордель, в якому розбеще-
ний обиватель Суїні розважається в оточенні п’яних повій, 
вбраних у романтичні шати красунь минулих епох. Ця мо-
торошно вульгарна вистава відбувається на тлі зоряного не-
ба, що на ньому проступає постать Смерті, та в супроводі 
співу солов’їв, в якому чутно голос античної Філомели — ді-
вчини, брутально зґвалтованої й скаліченої хтивим чолові-
ком своєї сестри, а потім перетвореної богами на солов’я. 
Відтак уїдливо-сатирична сцена в борделі набуває значен-
ня діагнозу моральної деградації європейського суспіль-
ства й міфологічного узагальнення, яке вибудовує довкола 
нього «вічну» перспективу. 

Головним осердям вад і руйнівних сил сучасної цивілі-
зації, за раннім Еліотом, є велике місто. У вірші «Ранок біля 
вікна» поет змальовує похмуре, затягнене брудним корич-
невим туманом вранішнє місто, в котрому за картиною од-
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норідної «маси» покоївок з їх однаковими домашніми спра-
вами й однаковою безнадією в серцях з’являється образ 
забризканого вуличною гряззю перехожого, що його ви-
падкова посмішка безслідно зникає у повітрі. 

З виразною трагііронією зображується в Еліотовій ранній 
поезії людина початку ХХ ст. — знеособлена, деморалізована й 
внутрішньо зруйнована втратою життєвих орієнтирів. Яскра-
вою метафорою, що схоплює саму сутність таких істот, є уза-
гальнений образ «порожніх людей», який розробляється у не-
величкій однойменній поемі. «Порожні люди» — це люди без 
духовного змісту й відтак — без почуттів, думок і цілей; їхній 
світ — це безбарвна пустеля, їхні квіти — це мертві кактуси, 
їхня машкара — шкіри з щурів та круків, їхня віра — камінні 
ідоли, їхній кінець — це жалюгідний схлип. Поема написана у 
формі симптоматично колективної й знеособленої сповіді:

Ми люди порожні,
Спустошені люди,
Соломою випхані,
Купчимось
І мозки солом’яні хилим.
Як шелести, шепоти наші
Тихенько й подібно
Тріщать шарудінням безсилим,
Як вітер в сухій ковилі,
Як лапки щурів на побитому склі
У нашій коморі. 178

Дехто з коментаторів вважає, що у фіналі поеми автор на-
тякає на ідею християнської любові, яка є рятівною альтерна-
тивою «порожнім людям». Але навіть якщо це так, визначаль-
ним у творі, за слушним твердженням української дослідниці 
С. Павличко, залишається «образ внутрішнього розпаду циві-
лізації, котра розвалюється зсередини, а не від зовнішнього 
поштовху або вибуху». Це — пророцтво, в якому, резюмує 
згадана авторка, міститься квінтесенція модернізму…

178 Переклад В. Коротича.
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Поезія Т.С. Еліота належить до найскладніших літера-
турних явищ першої половини ХХ ст. До певної міри це була 
свідома настанова самого митця, переконаного в тому, що 
поезія «має бути складною» і що його вірші здатна опанува-
ти лише інтелектуальна еліта. Він навіть чинив спротив спро-
бам видавати його твори масовими накладами для широ-
ких читацьких кіл. Справді, вірші Еілота вирізняються чіткою 
інтелектуально-філософською спрямованістю й орі єн та цією 
на культурний досвід минулого, в тому числі — на міфоло-
гію та літературну класику, насиченістю чужими цитатами 
та алюзіями, використанням таких модерних художніх прин-
ців і прийомів, як монтаж, «потік свідомості», вільні асоціа-
тивні зв’язки, багатозначна символіка і т. п. Крім того, сприй-
няття Еліотової творчості ускладнюється різкими контрас-
тами між двома основними її періодами, перший з яких (від 
початку 1910-х до середини 1920-х рр.) перебігав під зна-
ком тотального заперечення, а другий (1930—1940-і рр.) 
навпаки, під знаком повернення до європейської культур-
ної традиції й християнської системи цінностей. І все ж ця 
лірика не була дарунком для «обраних». Характерні для ран-
нього Еліота настрої бунту проти старої, позначеної прик-
метами глибокого занепаду західної цивілізації, викриття мо-
ральної розтлінності й духовної спустошеності знеособлено-
го натовпу, критика прагматизму та вульгарності буржуазної 
дійсності, відтворення трагі іронічного світовідчуття людини 
початку ХХ ст. увиразнили стан культурної свідомості доби 
Модерну.
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«Література — це я сам, це моя 
плоть і кров…»: Франц КАФКА

У літературному пантеоні ХХ ст., ма-
буть, важко знайти особистість, пара-
доксальнішу за Франца Кафку (1883—
1924). Відомий за життя вузькому колу 
цінувальників художнього слова, він за 
чверть століття по смерті перетво-
рився на одного з відкривачів цілого літе-
ратурного материка — модернізму, який 
завзято освоювали представники літе-
ратури, мистецтва, філософії, психології 
та інших галузей світової гуманітарис-
тики. Кафку вважали пророком ХХ ст., 
основоположником теми абсурду в літе-
ратурі ХХ ст. та релігійним мислите-
лем, твори якого слід розглядати «у ка-
тегоріях святості, а не літератури»; 
письменником, що його творчість нада-
вала невичерпний матеріал для психоа-
налітичних студій і містила глибокі ви-
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криття механізму тоталітарної влади. Давно увійшли до 
лексикону інтелігенції вирази: «кафкіанська ситуація», «каф-
кіанський абсурд», «кафкіанська іронія». Парадоксально, що у 
кафківських творах, які нерідко справляли враження «незро-
зумілих», «чудних», навіть «хворобливих», впізнавали себе 
різні покоління читачів. Це здається дуже дивним через те, 
що Кафка, як зазначав український дослідник його твор-
чості Д. Затонський, завжди писав «про себе і для себе». 

«…Я завжди від усього відмовлявся…»

Зовнішня його біографія була вкрай бід-
ною на події. Майбутній письменник народився 3 липня 
1883 р. у Празі в німецькомовній єврейській родині. Його 
батько був комерсантом, мав крамничку, деякий час йому 
належала також невелика фабрика. Мати походила з роду 
більш освіченого й забезпеченого. Серед її предків були 
люди вчені, схильні до мрійництва та екзотичних витівок. 
Деякою мірою цю схильність успадкував і Франц. У нього 
було три сестри, однак саме на нього, як на єдиного сина, а 
отже — як на головного спадкоємця комерційної справи, 
батько покладав особливі надії.

Прага на той час належала до Австро-Угорської імперії. У 
цьому місті, що розташувалося на перетині західноєвропей-
ської та слов’янської культур, німецькомовний єврей Ф. Кафка 
відчував своє нездоланне відчуження. «Як єврей, — пояснював 
один з німецьких його біографів, — він не був своїм у христи-
янському світі. Як індиферентний єврей — бо ж таким Кафка 
був на початку — він не був своїм і серед євреїв. Як людина, 
що хоч і говорила німецькою, він не був своїм серед німців. Як 
богемець, він не був цілком австрійцем...» Цікаво, що навіть 
прізвище письменника було закорінене в чужій йому традиції: 
воно походило від чеського слова «kafka», що означає «галка». 
Цей птах був зображений на конвертах фірми Германа Кафки, 
котрі його син деякий час використовував для листування.
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І стан відчуження, зу-
мов лений самим соціальним 
кон текстом, і культурне жит-
тя Пра ги (котра, до речі, при-
ваб лювала першопроходців 
екс пресіоністського кіно на 
початку ХХ ст. як найвдалі-
ша декорація для загадково-
фан та смагоричних сюжетів), 
і ди вовижні реалії життя од-
нієї з найстаріших у Євро пі 
імперій, що вирізнялася не 
ли ше пиш ною бароковою 
куль турою, а й доведеною 
до гротеск них форм бюро-
кратією, — все це на клало 
свій відбиток на світосприйняття і художнє мислення Кафки.

Від 1893 до 1901 р. Франц навчався у німецькій держав-
ній гімназії. Після її закінчення вступив до Празького універси-
тету, де студіював юриспруденцію. 1906 р. він здобув звання 
доктора права, а за рік розпочав службу у системі страхуван-
ня, де працював багато років, залишаючись скромним чинов-
ником без будь-якого бажання зробити кар’єру. Службові 
обов’язки були для нього обтяжливими, проте служби він не 
полишав. Значною мірою вона Кафку влаштовувала: робота у 
конторі тривала тільки до обіду, отож решту часу він віддавав 
письменницькій праці. Певно ж, друкуючись від 1909 р., а 
поготів після отримання престижної премії (1915), він міг би 
зробити літературну творчість своєю професією. Однак за-
робляти на життя пером Кафка у жодному разі не хотів. А 
тому й тягнув безрадісну службу аж до пенсії, на яку перед-
часно вийшов через сухоти, що звели його у могилу за місяць 
до сорок першого дня народження.

Зовні непомітним було й особисте життя письменника. 
За винятком кількох подорожей до різних міст Європи (Цю-
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ріха, Мілана, Парижа, Відня, Венеції та ін.), а також останньо-
го року, проведеного почасти у Берліні, Кафка прожив від-
ведені йому долею роки у рідному місті. 

Ось яким постає письменник у спогадах свого найближ-
чого друга, літератора М. Брода: «Абсолютна правдивість бу-
ла однією з головних рис характеру Кафки. Іншою його ри-
сою була скрупульозна сумлінність... Вона виявлялася у пи-
таннях моралі, де він ніколи не залишав без уваги щонаймен-
шої тіні несправедливості... його сумлінність була... наслідком 
підвищеного почуття відповідальності. Я пригадую один спіль-
но проведений вечір, одразу ж після того, як було опубліко-
вано повідомлення про те, що Італія оголосила війну Туреч-
чині. Ми були у театрі, Франц здавався до краю стривоженим. 
В антракті він раптом сказав: «Зараз італійські воєнні кораблі 
стоять у беззахисного берега». І скорботно посміхнувся».

«Одного дня завітавши до мене по обіді (я жив тоді ще у 
батьків) і розбудивши своїм приходом мого батька, який 
спав на канапі, він замість вибачення дуже делікатно, немов-
би заспокоюючи, підняв руки і, потихеньку просуваючись 
по кімнаті навшпиньки, сказав: «Будь ласка, вважайте, що ви 
бачите мене у сні»». 

«Разом з моєю подругою він якось зайшов до берлінсько-
го Акваріума. Там він говорив рибам в освітлених скляних по-
судинах (пізніше подруга, глибоко вражена, про це мені роз-
повіла): «Тепер я можу спокійно дивитися на вас, я вас більше 
не їм». Це був час, коли він став строгим вегетаріанцем».

Кілька разів Кафка намагався взяти шлюб. З першою своєю 
нареченою Феліцією Бауер він упродовж п’яти років зару-
чався навіть двічі. Однак щоразу після виснажливих вагань 
все ж таки відмовлявся від планів на подружнє життя.

Однією з найвизначніших подій особистого життя Ф. Кафки 
була зустріч з журналісткою і перекладачкою Міленою Єсен-
ською (вона, до речі, стала першою перекладачкою його 
творів чеською мовою). Ця жінка мала непересічну вдачу 
(друзі порівнювали Мілену з героїнею стендалівського ро-
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ману «Червоне і чорне» Матильдою де ла Моль). Її Кафка 
по-справжньому любив; та й вона, напевне, була єдиною 
жінкою, яка його добре розуміла. Втім, любовні стосунки з 
М. Єсенською, що їх письменник переживав з величезною 
емоційною інтенсивністю, також не увінчалися шлюбом: Мі-
лена була заміжньою жінкою і, попри сильне почуття до 
Кафки, так і не наважилася покинути свого чоловіка.

Саме Мілені належить широко цитована у критичній лі-
тературі характеристика письменника: «Для нього життя 
взагалі — щось зовсім інше, ніж для інших людей, і переду-
сім: гроші, біржа, валютний банк, друкарська машинка для 
нього зовсім містичні речі... Для нього служба, зокрема й 
власна, — щось настільки ж загадкове і чудне, як локомотив 
для дитини (. . .) Зрозуміло, ми всі начебто пристосовані до 
життя, але лише тому, що нам одного разу вдалося знайти 
спасіння у брехні, у засліпленості, у запалі, в оптимізмі, у не-
похитності переконань — у будь-чому. А він ніколи не шу-
кав рятівного захистку, ні в чому. Він абсолютно нездатний 
збрехати, як нездатний напитися. У нього ніде немає при-
тулку і захистку. Він як голий з-поміж одягнутих.. .» 

Неофіційною дружиною письменника наприкінці його 
життя стала 19-річна Дора Дімант. Їхнє подружнє життя не 
мало важливого для Кафки офіційного статусу: батько дівчи-
ни не дав свого дозволу на цей шлюб. Не зупинившись пе-
ред конфліктом з родиною, вона оселилася разом з коха-
ним у холодному й голодному Берліні. Втім, разом їм суди-
лося прожити лише близько року — того самого, протягом 
якого тяжко хворий на сухоти Кафка повільно вмирав. Мо-
лода жінка самовіддано доглядала його. 3 червня 1924 р. 
письменник помер у санаторії Кірлінґ під Віднем.

Плодами літературної праці, що тривала близько два-
дцяти років, стали три незавершених романи: «Зниклий без-
вісти» (інша назва — «Америка», був розпочатий 1912 р.), 
«Процес» (1914—1915), «Замок» (1922); новели, притчі, 
афоризми. Особливе місце у літературній спадщині Ф. Каф-
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ки посідають його щоденники та листи, що балансують на 
межі документальної та художньої прози.

Лише незначна частина написаного побачила світ за життя 
автора: два уривки з новели «Опис однієї боротьби» (1909), 
збірка «Споглядання» (1913), перший розділ роману «Зник-
лий безвісти» (1913), новели «Вирок» (1912), «Перевтілення» 
(1912), «У виправній колонії» (1919), збірка новел «Сільський 
лікар» (1919); упродовж останнього року життя Кафка готу-
вав до друку збірку «Голодомайстер». Солідні видавництва за-
любки бралися за публікацію його творів. Однак сам Кафка, 
постійно незадоволений тим, що виходило з-під його пера, не 
хотів оприлюднювати недосконалі речі, а таких, на його при-
скіпливий погляд, була більшість. У своєму заповіті він розпо-
рядився спалити значну частину рукописів. І тільки завдяки 
згадуваному вище М. Броду, який розумів, що йдеться про ру-
кописи генія, а тому не лише ухилився від виконання останньої 
волі друга, а й доклав багато зусиль для публікації його творів, 
ім’я Ф. Кафки стало відомим широкому читацькому загалу.

Джерела кафківської творчості

З-поміж письменників, перед якими Кафка 
схилявся, слід передусім згадати Й.В. Ґете, Г. Кляйста, Г. Флобе-
ра, Ч. Діккенса, Ф. Достоєвського. Взагалі дослідники знаходять 
у його творчості чимало рис, успадкованих від класичної літе-
ратури ХІХ ст. Однак і пригоди «маленької людини», і тема про-
вини й кари, і сатиричне зображення бюрократії, і фантастичні 
перетворення, добре знайомі читачеві з літератури ХІХ ст., у 
Кафки синтезуються у модерністську реальність, в якій найне-
ймовірніше та найбезглуздіше зароджується всередині триві-
ального побутового середовища, а зовнішня життєподібність 
виявляється інакомовною формою сюжетів, що розгортають-
ся у царині людського духу. Кафківський світ разюче нагадує 
сновидіння, в якому все є вигадкою і водночас — чистою прав-
дою, в якому абсурдне має свою незбагненну й відмінну від 
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буденного життя логіку, в якому, зрештою, унаочнюється та 
дивна реальність, що ховається у глибинах людської душі, на 
перетині свідомого й підсвідомого. Деякими своїми рисами 
цей світ перегукується з експресіоністськими візіями. Проте 
ключовими його ознаками є гротеск та тотальна трагікомічна 
забарвленість, які висвітлюють абсурдні прояви буття. 

Кафку передусім цікавлять універсальні взаємини осо-
бистості зі світом, найзагальніші питання духовного буття. 
Схильність письменника до роздумів над універсальними ду-
ховними проблемами виявлялася не лише у його творах, що 
мали своїм прихованим дном філософську проблематику, а 
й у його захопленні юдаїзмом та працями датського мисли-
теля ХІХ ст. С. К’єркегора, котрий у ХХ ст. наново був відкри-
тий як предтеча теми абсурду у філософії.

Всеохопне, загальнозначуще письменник поєднує з най-
дрібнішим, приватним — точніше сказати, з тими подіями, що 
відбувалися у його власному житті. Звідси — вирішальна роль 
автобіографічного чинника у кафківській прозі. Втім, не варто 
шукати у творах цього письменника безпосереднього від-
дзеркалення певних ситуацій власного життя, зовні майже не-
помітного. Йдеться про зашифрований у самобутній образ-
ності духовний досвід митця, про його «внутрішню біографію», 
що, на відміну від біографії зовнішньої, раз у раз вибухала 
грандіозними у масштабах особистості трагедіями. Ці трагедії 
розгорталися у площині взаємин Кафки з батьком, жінками та 
власною творчістю. 

Батько письменника Герман Кафка належав до того типу 
людей з народу, які, маючи міцне здоров’я, добрячий апетит 
до життя й честолюбне прагнення «вибитися в люди», успішно 
завойовували краще, ніж передбачено їхнім середовищем, 
місце під сонцем. Він подолав шлях від сина сільського різника 
до празького комерсанта середньої руки — тобто спромігся, 
попри злидні та щоденну боротьбу за фізичне виживання, 
власними руками створити капітал, який дозволив йому вести 
свою справу, забезпечуючи добробут дружині й дітям. Ці об-
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ставини, одначе, спричинилися до того, що з сильної та во-
люнтаристської натури вигартувалася особистість з ознаками 
домашнього тирана. Досвід власного успіху переконав Герма-
на Кафку в тому, що обрана ним життєва позиція є непогріши-
мо вірною, а властиві його характерові риси — еталонними. 

Принаймні — для єдиного сина, в якому він волів бачити 
свого спадкоємця. Проте син, який не був наділений ані бать-
ківською енергією («Я — худий, слабкий, вузькогрудий, — пи-
сав Франц батькові. — Ти — сильний, великий, з широки-
ми плечима»), ані його простодушним ставленням до життя, 
сприй мав таке виховання як деспотичне втручання в свою 
особистість і в міру своїх слабких сил чинив йому опір. Цей 
опір, набуваючи різних форм, розтягнувся на все життя пись-
менника (батько його пережив). Разом з тим батько був у 
його очах людиною не лише авторитарною, а й насправді 
авторитетною; тож прагнення протистояти його впливові 
поєднувалося у душі сина зі щирим почуттям глибокої пова-
ги й любові. Це засвідчує славнозвісний кафківський «Лист 
батькові» (1919), що увійшов в історію літератури як ху дож-
ньо-сповідальний документ одвічних драматичних взаємин 
між старшим і молодшим поколіннями у родині: змальова-
ний у ньому портрет сімейного тирана доповнювався не-
сподіваними вибухами щемливих синівських почуттів і по-
чуттям глибокої провини. 

Ось кілька характерних цитат з цього листа:
«І я — такий, який я є (абстрагуючись від засад і впливів 

життя), — я результат Твого виховання і моєї покірливості… 
Ти говорив: «Не заперечувати!» — і хотів у такий спосіб зму-
сити замовчати у мені неприємні Тобі сили опору, але Твій 
вплив був надто сильним, а я був надто слухняним, я замов-
кав, ховався від Тебе і наважувався поворушитися лише тоді, 
коли опинявся так далеко від Тебе, що Твоя могутність не 
могла мене досягнути, принаймні безпосередньо (. . .) Од-
нак Ти знову поставав переді мною, і Тобі все знову здава-
лося «контра», хоча це було лише природним наслідком 
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Твоєї сили та моєї слабкості (...) Коли я починав робити щось 
таке, що Тобі не подобалось, і Ти загрожував мені невда-
чею, благоговіння перед Твоєю думкою було таким великим, 
що невдача, нехай навіть згодом, була неминучою. Я втра-
чав впевненість у власних діях. Мене охоплювали вагання й 
сумніви. Чим старшим я ставав, тим більше накопичувалося 
матеріалу, який Ти міг мені продемонструвати як досвід моєї 
ницості, поволі ж виявлялося, що Ти певною мірою правий. 
Я знову ж таки побоююся стверджувати, що став таким тіль-
ки через Тебе; Ти лише підсилив те, що було в мені закладе-
не, проте підсилив у великій мірі, тому що влада Твоя наді 
мною була дуже велика.. .» 

Не дивно, що батько у свідомості митця перетворився 
на уособлення авторитарної влади з її байдужістю до осо-
бистості, тотальною присутністю й абсурдністю дій. Взає-
мини з батьком стали одним з головних автобіографічних 
джерел наскрізних у кафківській прозі мотивів суду, прови-
ни та покарання; абсурдності та катастрофічності людсько-
го існування; таємничої всесильної влади та приреченості 
бунту особистості проти ворожих сил.

Другим нерозв’язаним вузлом внутрішнього життя Ф. Каф-
ки була проблема шлюбу. Ідея одруження приваблювала його 
не лише як можливість повноцінної життєвої реалізації, а й як 
засіб досягнення внутрішньої незалежності від батька, до того 
ж такий засіб, котрий батько міг би насправді визнати. Проте 
не менш вагомим був і аргумент проти шлюбу — літературна 
творчість, для якої сімейне життя, на думку Кафки, могло бути 
серйозною перешкодою. Цими внутрішніми ваганнями й по-
яснюється ланцюг його дивних заручин. 

У листах до першої своєї нареченої, Феліції Бауер, Каф-
ка пояснював:

«Турботи про тебе і про мене — це житейські турботи, 
вони належать сфері життя і тому можуть зрештою поєдну-
ватися з роботою в конторі, а ось моя письменницька робота 
і контора по суті несумісні, оскільки письменництво лежить в 
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глибині, а контора розміщується на поверхні життя. Тому все 
й розгойдується вгору-вниз і неминуче має розірвати нас».

Проблема шлюбу, так само як і конфлікт з батьком, для 
пересічної людини начебто не містить нічого оригінального. 
Оригінальне виникає там, де ці проблеми, осмислені генієм, 
перетворюються на «історію мандрів духу», стають невичерп-
ним живильним середовищем для самобутніх образів та сю-
жетів кафківських творів. Досить сказати, що обидва зрілих 
романи письменника — «Процес» і «Замок» — народжували-
ся саме у контексті пережитих ним любовних історій.

Кафківський роман «Процес», як довів австрійський пись-
менник та інтерпретатор творчості Кафки Е. Канетті, був ху-
дожнім переосмисленням скандальної ситуації, що вини-
кла навколо розриву заручин з Феліцією Бауер. Судилище, 
яке влаштували Кафці розлючені родичі нареченої, силою 
художньої уяви митця перетворилося на трагііронічну істо-
рію боротьби банківського чиновника Йосифа К. з загад-
ковим і невидимим судом, котрий після року усіляких зволі-
кань і без будь-яких пояснень щодо провини героя присудив 
його до страти. Цей сюжет, породжений ситуацією глухого 
кута в особистому житті письменника, за кілька десятиліть 
після його смерті заграв новими смислами, що відбивали 
реалії життя у тоталітарних державах, де подібні беззаконні 
суди й вироки ставали масовим явищем. Значною мірою 
завдяки цьому роман «Процес» здобув славу літературної 
емблеми ХХ ст.

Що ж до роману «Замок», то у ньому в гротескно-са ти-
ричній формі була зображена історія взаємин Кафки з Міле-
ною Єсенською. Сюжет роману утворює розповідь про те, 
як землемір К., що здалеку прийшов до чужого села, намага-
ється добитися від канцелярій Замку, до володінь якого воно 
належить, дозволу на те, щоб тут оселитися. Втім, зовні ко-
роткий шлях до Замку виявляється безкінечним. Землемір 
сподівається пробитися на прийом хоча б до одного чинов-
ника Замку, що зупинився у сільському готелі. Він розраховує 
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на допомогу молодої жінки Фріди — буфетниці готелю, яка 
є фавориткою згаданого чиновника. Втім, непомітно для се-
бе герой сам закохується у неї, від цього моменту починається 
новий етап його митарств у селі. . . «Замок» — це класичний 
модерністський роман-міф, у якому іронічно змальовується 
трагічна приреченість спроб людини подолати свою само-
тність і відокремленість від інших людей, замальовується тра-
гікомічна недосяжність життєвих цілей людини.

І конфлікт з батьком, і любовні перипетії, і байдужо-терп-
ляче ставлення до служби — все це оберталося у внутріш-
ньому світі Ф. Кафки навколо літературної творчості, котра 
усвідомлювалася ним як єдиний сенс буття, те, заради чого 
він, за власними словами, від усього відмовлявся. Проте пись-
менницька праця не давала йому того задоволення, яке хоча 
б почасти виправдовувало принесені їй жертви. Вона також 
повнилася суперечностями: між прагненням досягти доско-
налості й майже постійним розчаруванням у написаному, між 
бажанням цілком віддаватися творчості й відсутністю інтересу 
до публікації творів, а нерідко — і до їх завершення. Тому, до 
речі, оприлюднення творчого доробку Кафки після його 
смерті виявилося вкрай нелегкою справою: значна частина 
текстів була недописана й невпорядкована. Така особливість 
письма Кафки дала деяким критикам підстави розглядати 
його творчість як один величезний «уривок».

Власний досвід щоденної виснажливої боротьби зі сло-
вом, досвід сподівань і розчарувань на теренах творчості 
значною мірою визначав змістове наповнення теми митця та 
мистецтва у Кафки. Щоправда, у сатирично знижених і при-
мхливо гротескних кафківських образах інколи важко впіз-
нати митця. Наприклад, у новелі «Голодомайстер» художник 
постає в образі майстра голоду, який під час голодування ти-
хенько співає. Образ цей є інакомовним трагііронічним, по-
своєму дотепним втіленням думки Кафки про те, що твор-
чість вимагає відмови від усього того, чим сповнене звичайне 
обивательське життя. 
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Фантастика буденного, 
буденність фантастичного

Загальна тенденція до фрагментарного 
пись ма, з одного боку, зосередженість на тих питаннях, які 
прийнято називати філософськими, — з другого, характер-
ний для модерністської поетики нахил до інакомовності, — з 
третього, зумовили посилений інтерес Кафки до жанру прит-
чі. Щоправда, цей жанр під його пером помітно змінився: 
сюжет став ще менш насиченим подіями, зміст — ще темні-
шим, символіка — ще складнішою та багатозначнішою; зни-
кла й моральна повчальність, яка мала наставляти читача на 
«шлях істинний». Новаторство Ф. Кафки яскраво розкривають 
притчі, в яких авторській обробці піддаються так звані «вічні 
образи» Прометея, Одіссея, Вавилонської вежі тощо. 

В одній з них, скажімо, Дон Кіхот зображується як вигадка 
Санча Панси або, точніше кажучи, як його «чорт» («Правда 
про Санча Пансу», 1917). А головне — притчі Кафки так само, 
як і його афоризми, містили нову «премудрість». Зовні пара-
доксальна, забарвлена трагііронічними інтонаціями, вона була 
квінтесенцією світосприймання людини доби початку ХХ ст.

Чи не найпоказовішою з цієї точки зору є притча про за-
лізничних пасажирів, які потрапили в аварію у фантастичному 
тунелі, кінець і початок котрого настільки віддалені від місця 
події, що складається враження повної безвиході («Залізнич-
ні пасажири»). Притча була написана 1917 р., коли Європа 
задихалася на згарищах Першої світової війни, здригалася від 
революцій царська Росія і тріщала по всіх швах, готова ось-
ось впасти, давня імперія Габсбурґів. Звісно, перше, що спа-
дає на думку у зв’язку з кафківською притчею, — це момент 
віддзеркалення згаданих історичних катаклізмів. Однак сю-
жет притчі, безперечно, має дещо глибші смисли. Катастро-
фа в тунелі — це метафора глухого кута, в який загнало себе 
людство доби краху гуманістичних цінностей та історично-
го прогресу. Вона позначає собою стан духовного паралічу, 
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коли унеможливилися і мета загальнолюдського буття, і шлях 
до неї. Та й людство, перетворене притчовою фантазією 
Кафки на залізничних пасажирів, виявляється знеособленою 
юрбою (не випадково у творі використано колективне «ми»), 
в котрій особистості з’єднані між собою поверховими, не-
тривалими й спонтанними взаєминами. І світ, який спостері-
гають постраждалі навколо себе, постає сумним тунелем, 
відрізаним від духовного світла, наповненим уламками потя-
га, привидами, чудовиськами та «калейдоскопічною» (себто 
безглуздою й замкненою у колі повторень) грою… Мине 
майже тридцять років, і на уламках світу, зруйнованого Дру-
гою світовою війною, людство переживе той самий стан, 
якого зазнали кафківські «залізничні пасажири».

Центральним персонажем кафківського світу є «малень-
ка людина» XХ ст., яка перебуває під тиском влади. Щоправ-
да, у Кафки ця людина виявляється ще більш нікчемною, ще 
більш приниженою, ніж у реалістів ХІХ ст. 

Саме такого Ніхто-героя читач зустрічає у новелі «Верхи 
на кадобі» (1917). Її герой, змучений злиднями й нестерпним 
холодом жебрак, вирушає до вугляра, щоб випросити хоч би 
лопату найгіршого вугілля. Проте його благання залишаються 
без відповіді. Здавалося б, читачеві пропонується класична 
історія поразки «маленької людини» у зіткненні з тими, хто 
стоїть на вищому соціальному щаблі. Однак у Кафки ця істо-
рія, набуваючи фантастичного характеру, виходить за межі 
традиційної схеми. Упродовж розвитку сюжету «дрібний ка-
лібр» героя скорочується до нуля. З небажаним клієнтом по-
водяться як з «порожнім місцем»: дружина вугляра, котра ви-
зирнула за двері, аби перевірити, чи не стоїть там хтось, удає, 
ніби нікого не бачить. Утім герой і сам підтверджує, що по-
збавлений людської вагомості, навіть ваги: досить зверхнього 
жесту господині, аби зрушене повітря могло його, легшого за 
власний порожній кадібець чи снігову порошу, підхопити й 
понести у холодний небесний простір. Ця підкреслена «не-
вагомість» є гротескним загостренням епохального знеці-
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нення особистості, внаслідок котрого, власне, й сталися такі 
трагедії ХХ ст., як Голодомор чи Освенцім. І холод, майстер-
но зображений у новелі, теж прочитується в інакомовному 
ключі — як метафора світу, байдужого до людини, що з від-
чаєм жебрака простягає руку за крихтами душевного тепла.

Метаморфози 
особистості доби Модерну 
(новела «Перевтілення» Ф. Кафки)

Новела «Перевтілення» (1912) по праву 
вважається знаковим твором модерністської літератури. Зо-
бражуване у ній існування людини, раптово перетвореної на 
комаху, унаочнює цілий комплекс характерних кафківських 
тем. Зокрема — теми нездоланної відчуженості особистості, 
абсурдного покарання людини за невідому їй провину, тра-
гічного знецінення людського життя.

Вихідний пункт сюжету — перетворення пересічного 
клер ка Грегора Замзи на величезну потворну комаху. При-
чини перетворення героєві невідомі. Однак він і не замис-
люється над цим питанням, сприймаючи фантастичну подію 
як звичайну річ. Метаморфоза різко змінює його життя. Че-
рез неї герой втрачає навіть жалюгідну можливість «малень-
кої людини» посісти місце на найнижчому щаблі соціальної 
драбини, а відтак випадає за межі людського світу. Історія 
його поступового виштовхування з кола близьких людей, що 
завершилася сімейним судом і смертним вироком, у симво-
лічному плані прочитується як процес безжалісного відтор-
гнення «хворої» на своє нещастя людини байдужим оточен-
ням. У цьому розумінні метаморфоза відбувається не лише з 
Грегором, а й з членами його родини, котрі дедалі відвертіше 
демонструють корисливість, егоїзм, огиду до нещасного. 

Пристосовуючись до нових умов існування, Замза-ко-
маха поволі деградує. Проте він зберігає пам’ять про цін-
ності людського буття. Обстоюючи їх, Грегор тричі вступає 
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у боротьбу зі своєю родиною. Ці три його сутички з ото-
ченням визначають трискладову композицію новели. 

Як і більшість кафківських творів, «Перевтілення» містить 
чимало автобіографічних елементів. Зокрема, прізвище го-
ловного героя є криптограмою прізвища самого автора: лі-
тера «З» у слові «Замза» розташована так само, як і літера «К» 
у слові «Кафка». 

Певне автобіографічне підґрунтя має і образ комахи. Як 
свідчать щоденники та листи письменника, комаха була уста-
леною метафорою його самооцінки у внутрішній полеміці 
з батьком. 

Розвитком конфлікту визначається композиція новели. 
У першій частині Замза, який вже усвідомив власне «відпадін-
ня» від людства і начебто покірно сприйняв метаморфозу, 
що з ним сталася, робить спробу довести батькам і повіре-
ному свою спроможність і надалі жити як людина — продо-
вжувати займатися комівояжерськими справами, виконува-
ти обов’язки годувальника родини. Сцена, в якій потворна 
комаха збирається на службу, справляє кумедно-абсурдне 
вра ження. Водночас у ній відчувається трагізм, адже за без-
глуздим ентузіазмом Грегора стоїть прагнення захистити 
свій соціальний статус. 

На колишній його соціальний статус натякає художня де-
таль — фотокартка Грегора часів військової служби, на якій він, 
лейтенант з безтурботною посмішкою, виглядає людиною, 
котра міцно стоїть на ногах. «Лейтенантський» порт рет був пер-
шим, що побачив крізь прочинені двері Замза-комаха. І це не 
випадковість: скалічений метаморфозою герой за інерцією 
продовжує претендувати на «людське» суспільне становище.

Бунт Замзи у цій частині новели спрямовується проти вла-
ди, що подрібнюється на образи хазяїна, повіреного і, зре-
штою, батька, котрий виступає на боці дирекції фірми. Єдність 
цієї «трійки», зокрема, зазначена у промові повіреного: «Я го-
ворю вiд iменi ваших батькiв та вашого шефа i настiйно прошу 
негайно дати менi обґрунтоване пояснення». Кожен з цих 
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трьох персонажів по-своєму тисне на Замзу. Хазяїн фірми, що 
його Грегор мріє позбавитися, має образ ливо-зверхню мане-
ру вести розмову з підлеглими з висоти своєї конторки, зму-
шуючи, нібито через глухоту, кілька разів повторювати сказа-
не. Повірений висуває величезний перелік претензій щодо 
служби Грегора, у тому числі підозри щодо довіреного йому 
інкасо. Батько ж підводить своєрідний підсумок цьому на-
сильству тим, що, схопивши ціпок (усталений у Кафки атри-
бут влади) і загрожуючи щохвилини завдати смертельного 
удару, заганяє сина назад у його кімнату. Відтак перша сутичка 
зі світом завершується поразкою головного героя.

У другій частині оповідання Замза вступає у конфлікт з 
матір’ю та сестрою, в образах яких (на противагу образові 
батька, пов’язаного з ідеєю влади) в іронічно-зниженій фор-
мі переосмислюється ідея милосердя.

Зовні сутичка Грегора з матір’ю та сестрою була спричи-
нена їхнім наміром звільнити кімнату від нібито зайвих для ко-
махи меблів. Метушня Замзи, який, на мить звільнившись від 
комашиного існування, намагається захистити найдорожчі 
речі — письмовий стіл і портрет невідомої дами, — на сим-
волічно-автобіографічному рівні відтворює вагання самого 
Кафки між творчістю та коханням. У новеллі спонтанна пере-
вага була надана жіночому портретові — символу жіночого 
начала, кохання, подружнього життя. Накриваючи портрет 
своїм тілом, Грегор захищає і своє чоловіче «я», і своє право на 
внутрішнє життя. Однак цей бунт також закінчується пораз-
кою: розлючений батько атакує непокірного сина яблуками.

Символічний підтекст сцени батьківського покарання міс-
тить деякі біблійні мотиви. Яблука — це плоди Дерева Піз-
нання, з яких у біблійній історії розпочалося «гріхопадіння» 
Адама та Єви; батько, що у гніві виганяє сина із «сімейного 
раю», виступає у ролі біблійного Бога; рана, котра утвори-
лася внаслідок того, що одне з яблук застрягло у спині ко-
махи, є іронічною паралеллю до старозавітного покарання 
перших людей стражданням і смертю. 



Франц КАФКА 
Малюнок з рукописних зошитів, бл. 1912
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Сюжет останнього зіткнення Грегора з родиною, спро-
вокованого Гретиною грою на скрипці, розгортається у тре-
тій частині твору.

Тут істота, яка колись була членом доброзвичайної родини, 
і сім’я, що тепер залежить від Грегора значно більше, ніж тоді, 
коли він її утримував, знову опиняються у стані жорстокої конф-
ронтації. Призводить до цього музика — символ мистецтва, яке 
є ще однією важливою для героя цінністю людського життя. У 
свідомості Замзи-комахи вона асоціюється з найвищою на-
солодою. Під звуки Гретиної скрипки він мріє, що сестра гра-
тиме тільки для нього, «бо нiхто тут так не цiнить її гру, як оцi-
нить вiн». Крах цієї надії, нереальнішої і кумеднішої за всі попе-
редні, стає для героя останнім випробуванням. Родина засуд жує 
його на смерть. Однак і він, який марно боровся за збережен-
ня решток свого людського «я», тобто за сенс, ба навіть інерцію 
існування, більше не має за що зачепитися, адже всі тури бо-
ротьби за найважливіші для нього цінності людського життя 
програні. Смерть підводить підсумок під трагічними спробами 
героя подолати свою відчуженість і зберегти людську цінність. 

Незвичайна історія Грегора Замзи, написана у 10-і роки 
ХХ ст., розкрила свій глибокий пророчий зміст у контексті по-
дальшого історичного розвитку. Незрозуміла Грегорові втрата 
людської подоби, яка викинула його зі звичного світу (світу 
сім’ї, кохання, кар’єри, мистецтва), — чи не є це метафорою 
перетворення людини на вигнанця в історії ХХ ст.? Адже хіба 
не перетворила жовтнева революція дворянство й священ-
ство Російської імперії на таких самих «комах», чи не свідчила 
про таку ж саму приреченість жовта нашивка на одязі євреїв за 
часів панування гітлерівського режиму? І хіба ж не був Кафка 
пророком, коли у своїй новелі вияс кравлював ставлення на-
віть найближчих людей, до жертв такого «перевтілення»? 

Відтак письменник-пророк попереджав людство про на-
валу антигуманізму. Його голосу не почули. Лише пережив-
ши Другу світову війну, читачі збагнули, що Кафка писав не 
лише «для себе і про себе», — він писав про всіх.
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«У людській свідомості 
криються значно більші секрети, 
ніж у підсвідомому»: Джеймс ДЖОЙС 

У 1920—1930-і рр. Джеймс Джойс 
(1882—1941) у Парижі, за словами російської дослідниці 
Є. Гєнієвої, був «не меншою визначною пам’яткою, ніж 
Ейфелева ве жа чи Собор Паризької Богоматері. Зустрічі 
з Джойсом, його благословення шукали письменники-
почат ківці, які за чверть століття самі стали класи-
ками — Ернест Хемінгуей, Скотт Фіцджеральд». При-
мітно, що серед палких прихильників цього митця був 
всесвітньо відомий радянський кінорежисер С. Ейзенш-
тейн, який вважав джойсовські твори найкращим під-
твердженням своєї теорії монтажу й, маючи намір ек-
ранізувати один з них (роман «Улісс»), особисто зустрів-
ся з письменником. Джойс паризького періоду справді 
перебував на вершині своєї слави; він сприймався сучас-
никами як культовий письменник, революціонер у мис-
тецтві й одна з найвпливовіших постатей культури 
першої половини ХХ ст. Шлях до цієї вершини він намі-
тив для себе ще за юних років, коли уповні усвідомив 
своє мистецьке покликання. Тоді ж він винайшов і власне 
мистецько-життє ве кредо, яке пізніше виклав в авто-
біографічному романі «Порт рет митця замолоду»: «… я 
намагатимуся увиразнити себе в тій чи тій формі жит-
тя або мистецтва так повно і вільно, як тільки можу, 
захищаючись лише тією зброєю, котру я вважаю для 
себе придатною, — мовчанням, вигнанням й хитрістю. 
Я не боюся залишитися сам чи бути покинутим заради 
когось іншого, не боюся полишити все те, що мені суди-
лося полишити. І я не боюся зробити помилки, навіть 
велику помилку, помилку всього життя, а, можливо, й 
всієї вічності». 
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«Мовчання, хитрість та чужина»

Він народився 2 лютого 1882 р. в Дубліні у 
родині податкового службовця. Крім Джеймса, в родині було 
ще чотирнадцять дітей, з яких, однак, вижило десять. Його 
батько був палким прихильником ірландських свобод. Інте-
рес до політичного життя батьківщини він прищепив і Джейм-
су. Мати ж — ревна католичка — приділяла особливу увагу 
релігійному життю хлопчика. Ці дві лінії сімейного виховання 
схрестились у свідомості майбутнього письменника, що й 
далося взнаки вже у ранніх його творчих спробах. Так, у 
дев’ятирічному віці Джеймс написав політичний вірш «І ти, 
Хілі», присвячений сподвижнику борця за автономію Ірландії 
Чарлза Стюарта Парнелла, який у важку годину покинув на-
ціонального героя. Воднораз на початку навчання у коледжі 
він створив гімн Діві Марії. Утім, постать батька мала для нього 
вирішальне значення. «Сотні сторінок, дюжини персонажів у 
моїх книжках прийшли від нього», — підкреслював письмен-
ник. Навчаючись у найкращих єзуїтських школах Ірландії, 
юний Джеймс здобув зразкову освіту. Навчався він блискуче, 
про що свідчили його нагороди на щорічних національних 
іспитах, а також здобутий ним привілей відвідувати заняття за 
казенний кошт у престижному Бельведер-коледжі. Деякий 
час свої плани на майбутнє Джойс пов’язував із прийняттям 
духовного сану, проте, відмовившись від них, назавжди відій-
шов від церкви і обрав полем своєї діяльності літературу. 
Пізніше у своїй творчості він широко спирався на здобуті у 
католицьких закладах знання творів отців церкви та релігій-
них філософів, сюжети та образи біблійних текстів, вико-
ристовуючи їх, утім, як суто літературний матеріал.

Упродовж 1898—1902 рр. юнак студіював англійську та 
італійську літературу в Дублінському університеті. У цей час він 
писав вірші, художні мініатюри, літературно-критичні статті. 
Одну з таких статей, присвячену його кумиру Ґ. Ібсену, надру-
кував солідний лондонський журнал «Двотижневий огляд», 
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що само по собі було неаби-
яким успіхом. До того ж стат-
тя дістала схвальну оцінку са-
мого Ібсена, чим міг би пи-
шатися будь-який досвідче-
ний автор, годі говорити про 
Джойса, котрому на той час 
виповнилося тільки 18 років. 

Досить швидко таланови-
тий юнак налагодив контакти 
з видатними представниками 
вітчизняної творчої інтеліген-
ції, з-поміж яких було чимало 
прихильників ідеї національ-
ної незалежності Ірландії від 
влади Британської корони. Здавалося б, закорінений в ірланд-
ській культурній традиції Джойс мав би приєднатися до руху 
національного відродження. Однак рамки цього руху були для 
нього затісні: молодого письменника відштовхували властиві 
націоналістам культ «народопоклонства» та ідеалізація «про-
стих людей», прагнення плекати національну своєрідність краї-
ни шляхом її штучної ізоляції від зовнішнього світу. 

Усе це зумовило його конфлікти, а згодом і повний роз-
рив з дублінською інтелігенцією. Так визначилися деякі див-
ні суперечності Джойсової літературної біографії: будучи 
до мозку кісток ірландцем, він від 1904 р. і до кінця життя 
перебував у добровільній еміграції; будучи емігрантом, він 
у більшості своїх творів залишився бардом рідного Дубліна; 
будучи живописцем ірландського життя, він писав англій-
ською мовою; і, зрештою, будучи вже всесвітньо відомим 
письменником, він так і не зміг пробитися крізь стіну непри-
йняття на батьківщині.

Перший період життя за межами батьківщини перебігав 
переважно в Італії, у Трієсті, де Джойс заробляв на життя 
своєї родини — дружини та двох дітей — викладанням ан-
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глійської мови. У цей час він працював над новелами, що 
увійшли до збірки «Дублінці»; першим варіантом автобіогра-
фічного роману, на основі якого з часом був написаний ро-
ман «Портрет митця замолоду»; невеличкою збіркою віршів 
«Камерна музика»; п’єсою з промовистою назвою «Вигнанці» 
та ліричною мініатюрою «Джакомо Джойс». 

На початку життя у добровільному вигнанні письменник 
ще намагався підтримувати зв’язок з вітчизною. Зокрема, зби-
раючись оприлюднити на батьківщині збірку «Дублінці», він 
вступив з цього приводу у переговори з ірландськими видав-
цями. Однак у Дубліні його рукопис немовби потрапив до за-
чарованого кола. Кілька видавців, збентежених, як їм здавало-
ся, надто критичним поглядом письменника на ірландське 
життя, відмовилися друкувати збірку. Ще один видавець, який 
погодився опублікувати книжку, спробував натиснути на авто-
ра, аби той «пом’якшив» свою критику ірландського життя, 
проте дістав відповідь, що на догоду власнику друкарні автор 
не збирається переробляти свій текст. Це протистояння сяг-
нуло апогею 1912 р., коли видавець разом з друкарем зни-
щили вже майже готовий наклад «Дублінців». Розлючений 
Джойс заприсягнувся, що ніколи не повернеться до Ірландії. 
Багатостраждальна книжка побачила світ лише через два 
роки після цього прикрого інциденту. Знаменною подією 
стало те, що вона вийшла друком у Великій Британії.

Невдовзі після початку Першої світової війни Джойс ра-
зом з родиною переїхав до Цюриха, де прожив п’ять років. 
Найзначнішими результатами художньої творчості цього пе-
ріоду стало завершення роману «Портрет митця замолоду» і 
початок роботи над романом-велетнем «Улісс». То був пері-
од зростання письменницької слави Джойса в Європі. Палкі 
прихильники його таланту з’явилися серед авторитетних 
майстрів слова — наприклад таких, як поет Е.Л. Паунд. 

Вже відомим письменником автор «Дублінців» 1920 р. 
оселився у Парижі, що був одним з найзначніших центрів 
культурного життя у першій половині ХХ ст. За два роки 
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потому був надрукований «Улісс», який ще до своєї повної 
публікації зажив слави сенсаційного твору.

Досить згадати, що у США навколо видання цієї книжки 
спалахнула серія скандалів. Спочатку з нею відмовилися пра-
цювати складачі друкарні, потім вона була заборонена цен-
зурою, а видавці, що спробували її оприлюднити, згідно з рі-
шенням суду, мали сплатити чималий штраф. Вихід книжки 
став у літературному житті справжнім вибухом. Згаданий 
Е. Паунд захоплено проголосив: «Все людство, об’єднавшись, 
має прославити «Улісса»; хто цього не зробить, нехай займе 
місце серед розумово неповноцінних». А от письменник 
Р. Олдінґтон заявив, що вплив Джойса «може виявитися згуб-
ним». Буря емоцій, породжених «Уліссом», не вщухала ще 
багато років. У кількох країнах він тривалий час був заборо-
нений. Зокрема — в Ірландії, де його оприлюднили майже 
через сорок років після першодруку.

Незабаром після виходу «Улісса» письменник розпочав 
роботу над «Поминками за Фіннеганом», яку завершив лише 
1939 р. Як і у випадку з «Уліссом», Джойс розраховував на 
бурхливу реакцію читачів. Однак для європейського суспіль-
ства, збентеженого спочатку загрозою, а потім і початком 
Другої світової війни, вихід його нової книжки не став поміт-
ною подією. Письменник був розчарований і пригнічений. 
Виснажений останнім своїм твором, він не мав творчого за-
взяття для реалізації нових задумів. «Ніколи вигляд його не 
був таким безпорадним і трагічним», — писав свідок тих днів 
Джойса. 13 січня 1941 р. письменник помер у Швейцарії. 

Мистецькі мандрівки Одіссея ХХ ст.

Вступ письменника у творчу зрілість по-
значила собою збірка «Дублінці». Вона містила 15 новел, що 
описували незначні події з життя обивателів Дубліна межі 
ХІХ—ХХ ст. Книжка відкривалася новелою «Сестри», в якій 
перед очима дитини поставало обличчя священика, який по-



216

ЧАСТИНА ДРУГА
ЛІТЕРАТУРНІ ПОРТРЕТИ КЛАСИКІВ ДОБИ «ІЗМІВ»

мер через параліч. Такий «зачин» відповідав загальній спря-
мованості змісту збірника, стосовно котрої автор дав таке 
пояснення: «Моїм наміром було написати розділ з духовної 
історії моєї країни, і я обрав місцем дії цього розділу Дублін, 
оскільки, як на мене, саме це місто є центром паралічу». При 
цьому поняття «параліч» обіймало собою косність, провінці-
алізм, дріб’язковість і бездуховність ірландського життя. У 
тематичному, емоційному та поетикальному вимірах Джойс у 
«Дублінцях» виявляє риси типологічної спорідненості з про-
зою Чехова, з якою він, за власним твердженням, познайо-
мився значно пізніше виходу збірки в світ. 

У центрі автобіографічного роману «Портрет митця замо-
лоду» — процес духовного «визрівання» художника, почина-
ючи з раннього його дитинства і завершуючи періодом усві-
домлення ним власного письменницького покликання. При-
вертає увагу прізвище головного героя «Дедал», запозичене 
у відомого героя античної міфології, який прославився ство-
ренням крил та лабіринту, тобто винаходами, що символізу-
вали зухвалий виклик творчої думки усталеним правилам і 
заборонам. Тема митця та мистецтва у цьому джойсовсько-
му творі розробляється у річищі модернізму.

Учень підготовчого класу єзуїтського коледжу Стівен Де-
дал відкриває підручник з географії, аби підготуватися до 
уроку. Не все відразу запам’ятовується, думка спрямовується 
від строкатості географічних назв до їх осмислення. Хлопчик 
розмірковує, що місцевості, названі у підручнику, містяться у 
різних країнах, а ті — на материках, материки — на Землі, а 
Земля — у Всесвіті. Його думка не вперше намагається охо-
пити і зрозуміти світ і своє місце у ньому — на першій сторін-
ці підручника ним зроблено такий запис: 

«Стівен Дедал
Підготовчий клас
Коледж Клонгоуз-Вуд
Селінс
Графство Кілдер
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Ірландія
Європа
Земля
Всесвіт».
«Я» хлопчика, що намагається усвідомити себе, у цьому 

написі охоплює весь світ, розширюючись до безмежності. 
І герой замислюється над межами Всесвіту, розмірковує над 
тим, де він закінчується і як його можна собі уявити. «Таке 
до снаги лише Богові», — вирішує Стівен і починає далі ду-
мати вже про Бога…

Перед нами — сторінка з першого розділу «Портрета 
митця замолоду» Джеймса Джойса. Віртуозно відтворюючи 
хід думок хлопчика, письменник ніби окреслює головне за-
вдання власного творчого життя: у його творах втілювати-
меться універсальна картина світу, що охоплюватиме і «я», і 
рідну Ірландію з усією своєрідністю її історії та побуту, і Єв-
ропу з її культурною традицією від античності до сучаснос-
ті, і всесвітнє буття з його універсальними законами. 

Аналогічною настановою на синтез індивідуального та 
уні версального складників значною мірою зумовлена своє-
рідність побудови роману «Улісс». Цей твір містить безліч 
дивовижних художніх відкриттів. «Ми не можемо, — ствер-
джує дослідник творчості Джойса і перекладач названого 
роману російською мовою С. Хоружий, — уявити всю сис-
тему поетики «Улісса»: вона неосяжна. Крім того, що роман 
дуже великий, він ще й відзначається небувалою концентра-
цією і фантастичним розмаїттям усіляких художніх засобів, 
прийомів літературної техніки». 

У романі зображені повсякденні «пригоди» двох централь-
них персонажів — Леопольда Блума та Стівена Дедала. Дія 
відбувається у Дубліні, змальованому з такою топографічною 
точністю, що Джойс жартував: «Якщо місто зникне з лиця зем-
лі, його можна буде відновити за моєю книжкою». Втім, під 
«дублінським» шаром сюжету прихований античний пласт, 
«запозичений» Джойсом із Гомерової «Одіссеї» («Улісс» — це 
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латинська форма імені «Одіссей»). Кожний з вісімнадцяти 
«епізодів» (так визначені розділи у творі) співвідноситься у творі 
з певним епізодом античного епосу; центральні персонажі — 
Стівен Дедал (перенесений до «Улісса» з попереднього рома-
ну), Леопольд Блум і його дружина Моллі мають своїми літе-
ратурними «прототипами» відповідно гомерівських Телемака, 
Одіссея та Пенелопу; є свої античні «відповідники» і в інших 
героїв твору. Завдяки такій побудові Джойсів твір набуває ха-
рактеру модерністського роману-міфу.

До образу античного Одіссея письменник звернувся не 
випадково. Одного разу він запропонував своєму приятелеві 
Ф. Баджену навести приклад повноцінного й завершеного (не 
лише в мистецькому, а й у життєвому плані) образу людини в 
літературі. «Фауст або Гамлет», — відповів Баджен. Джойс за-
перечив: «Фауст не лише не має повноти людяності, а й взагалі 
не людина. Старий він чи молодий? Де його будинок, родина? 
Нічого цього ми не знаємо... Гамлет — так, Гамлет — людська 
істота, одначе він лише син. Проте Одіссей — не тіль ки син 
Лаерта, а й батько Телемака, чоловік Пенелопи, коха нець Ка-
ліпсо, соратник грецьких воїнів, які взяли в облогу Трою, і цар 
Ітаки... І ще, не забувайте, він — симулянт, який намагався ухи-
литися від військової служби... Проте, потрапивши на війну, 
він іде до кінця... І він же — великий винахідник. Танк — його 
творіння. Дерев’яний кінь чи залізна коробка — байдуже. В 
обох випадках йдеться про оболонку, у якій сховалися вої-
ни... Я бачу його з усіх боків, тому він для мене і є цілісним 
образом...» Отже, в образі Одіссея Джойс вбачав взірцеве 
уособлення повноти життєвої реалізації особистості.

Утім, не варто думати, ніби «Улісс» є осучасненим варіан-
том гомерівської «Одіссеї». Джойс прагнув виявити вічні, ак-
туальні як для стародавнього міфу, так і для життя особистості 
ХХ ст. ситуації людського буття. У тканину оповіді про цен-
тральних героїв він вплітає філософські та релігійні теми, мі-
фи та легенди, деталі повсякденного життя та сучасні йому 
політичні реалії. Наслідуючи середньовічних мислителів, для 
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яких книжка могла бути і космічним явищем, і живим орга-
нізмом, письменник побудував роман так, аби кожен з розді-
лів співвідносився з певною частиною людського тіла, з пев-
ною наукою або мистецтвом, кольором та символом. Усі ці 
перегуки разом із різностильністю (у різних епізодах Джойс 
пародіює різноманітні стилі англійської літератури від давни-
ни до сучасності) створюють унікальний за масштабом охо-
плення модерністський епос — «епос людського буття, епос 
духу й тіла, історії та приватного життя» (К. Генієва). І вся ця 
неосяжна панорама вміщена у романі в один-єдиний день 
16 червня 1904 р. — найдовший, за словами критиків, в іс-
торії літератури. Датування цього дня 16 червня 1904 р. не 
було випадковістю. Саме у цей день відбулося перше поба-
чення Джойса з Норою Барнакл, яка служила покоївкою у 
невеличкому готелі. Вона стала не лише дружиною пись-
менника та матір’ю двох його дітей, а й головною Жінкою 
його життя і прообразом героїнь його творів.

Завершивши «Улісса», Джойс береться за новий роман і 
на запитання, що він тепер писатиме, дає провокаційно-
зухвалу відповідь: «Напевне, всесвітню історію». Завдання вра-
жає, навіть зважаючи на наявну в ньому іронічну інтонацію, 
що зазвичай впліталася у самохарактеристики письменника. 
Якщо збірка «Дублінці» являє собою опис зовнішнього світу, 
«Портрет митця замолоду» — зображення внутрішнього «я», 
а «Улісс» — симфонію багатоіпостасного «я-у-світі», то у «По-
минках по Фіннегану» головним героєм стає Всесвіт, котрий, 
однак, не виростає з реальності, а твориться за законами 
власного письменницького міфу, і головним його «будівель-
ним матеріалом» є слово. Прагнучи відтворити «пригоди» 
слова, письменник застосував для продукування потрібних 
йому неологізмів лексику з близько 70 мов.

Цей роман — наскрізь іронічний. Глибоко іронічним є 
передусім покладений у його основу задум. Згідно з ним, 
всесвітня історія репрезентується у формі старовинної ір-
ландської балади, що у дусі кращих традицій «чорного гумо-
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ру» переповідає історію про веселі поминки за п’яничкою 
Тімом, які завершилися «воскресінням» небіжчика після того, 
як п’яні приятелі пролили на його тіло віскі. Власне, сама назва 
роману може прочитуватися не лише як «Поминки за Фін-
неганом», а й як «Фіннегани пробуджуються». Головні його 
персонажі — старий трактирник Хемфрі Чемпден Ервіккер, 
його дружина Анна Лівія, сини Шем і Шон, донька Айсабел. Та 
читач даремно сподівається на зображення їх життя у книж-
ці, адже «Поминки за Фіннеганом» є панорамою загальних 
багатошарових перевтілень, у процесі яких один і той са-
мий персонаж балади постає водночас, скажімо, і історич-
ною постаттю, і річкою, і твариною тощо. 

Щоденник одного кохання

Особливе місце у літературній спадщині 
пись менника посідає мініатюра «Джакомо Джойс» (близько 
1914). По-перше, вона виступає своєрідною сполучною 
ланкою між раннім Джойсом, ще орієнтованим на міметич-
ний принцип творчості, та зрілим Джойсом, котрий писав у 
річищі модерністської поетики, а відтак —виступає експери-
ментальним майданчиком, на якому письменник апробував 
деякі найзначніші свої художні новації. Зокрема — техніку 
«потоку свідомості» 179, яка набула яскравого розвитку у 
джойсовському «Уліссі», а також у творах інших представ-
ників модерністського напряму. 

По-друге, цей вкрай стислий за обсягом, дивний за по-
будовою й бездоганний за художньою вишуканістю твір по-
бачив світ майже через 30 років після смерті автора — ситуа-

179 «Потік свідомості» — один з провідних принципів літератури модерніз-
му, який полягає у відтворенні безперервного внутрішнього мовлення. 
Термін належить американському філософу В. Джемсу, який вважав, 
що свідомість — це потік, ріка, в котрій думки, переживання, спогади 
постійно перебивають одне одного, спонтанно перетинаються. «Потік 
свідомості» в художній літературі імітує безпосередню передачу хао-
тичного процесу мислення людини. 
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ція, виняткова для Джойса, котрий завжди докладав чимало 
зусиль для організації резонансної публікації своїх текстів. 

Названа мініатюра була по суті художньо-щоденнико-
вим літописом історії одного кохання, пережитого Джойсом 
у Трієсті. Прототипом зображеної у творі героїні була уче-
ниця Джойса, юна Амалія Поппер. У творі немає чітко ок-
ресленого сюжету зі звичним початком та кінцем. Текст по-
будований як мозаїка переважно дрібних, зовні не пов’я за-
них один з одним фрагментів, що фіксують окремі миті лю-
бовних взаємин, віддзеркалюють спалахи почуттів героя та 
відтворюють різні ракурси образу його коханої. І, однак, у 
кружінні цих митей проступають певні фази розвитку лю-
бовного почуття: від бентежної піднесеної закоханості до 
кульмінації й, далі, до фінального згасання любовного по-
чуття, котре підсумовується іронічною заувагою: «Мораль: 
кохаєш мене, люби й мою парасольку». 

Цікаво, що замість вступної зав’язки сюжету автор роз-
починає свої нотатки з націленого на героїню питання «Хто?». 
Воно може позначати і першу зустріч героя з дівчиною, яка 
вразила його душу, і його намагання проникнути у таємниці її 
вдачі упродовж подальших зустрічей, і, зрештою, його спро-
бу осягнути її значення для нього самого. Цікавою є й відпо-
відь на це питання: намальований кількома загальними й по-
біжними штрихами портрет героїні, в якому ледь намічені ті 
контрастні риси напівдівчинки-напівжінки, що набувають різ-
них проявів у подальших картинках-нотатках. 

Вона постає у його свідомості то витонченою красунею, 
то кокоткою з фальшивою посмішкою, то зворушливо без-
порадною «пташиною», яка поволі одужує після хвороби, то 
принадливою одаліскою, котра вгамовує його жагу фізичної 
близькості.. . Визначально, однак, що, показуючи різні іпоста-
сі героїні, оповідач жодного разу не робить спроби зазирну-
ти у її внутрішній світ. Духовна сутність дівчини залишається 
для нього невловимою (зауважимо, що мотиви незбагнен-
ності духовного світу іншої особистості та нездоланності 
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внутрішніх бар’єрів у взаєминах близьких людей були ха-
рактерні для модерністської літератури). Натомість глибоко 
розкривається напружений, динамічний, багатий розмаїти-
ми відтінками плин почуттів самого героя. 

Вміщеного у творі життєвого матеріалу, як зазначають до-
слідники, цілком вистачило б для багатосторінкового реаліс-
тичного роману. Але у мініатюрі немає жодних розгорнутих 
описів, жодної біографії чи історії; добір матеріалу визначаєть-
ся лише завданням вияскравлення процесу розвитку почуттів. 
Місяці й роки спресовані у миті, кожна мить завершена й са-
моцінна, тому буття у творі набуває мозаїчного характеру. У 
такий спосіб Джойс апробує принцип монтажу, що був одним 
з найпоширеніших у літературі модернізму та авангардизму. 

До зображення почуттів героя долучаються численні звуко-
ві, зорові та нюхові асоціації, гра кольорів, світла й тіні, а також 
різноманітні релігійні, філософські, літературні, театральні та інші 
алюзії. Вони вплавляються в історію почуттів персонажів, поде-
куди навіть заміщуючи безпосередні характеристики емоцій і в 
цілому надаючи внутрішнім переживанням героїв багатовимір-
ності та багатозначності. Для героя кохання — це і «хресна путь», 
і свято відродження юних почуттів, і гірке усвідомлення того, що 
молодість уже промайнула, і розгубленість перед пристрастю, 
що бере гору над його розумом, і привід для самоіронії, відчут-
тя нечистої совісті, породжене порушенням багатьох етичних 
кордонів у цих заборонених любовних стосунках, зокрема — 
кордонів між вчителем та ученицею, між одруженим чолові-
ком, що має кохану дружину й обожнювану доньку, та юною 
дівчиною, яка ще має влаштувати своє сімейне життя та ін.

З кожним новим фрагментом відкривається новий вимір 
взаємин закоханих, завдяки чому складається враження все-
охопної панорами любовного почуття. Розірвані миттєвості 
вводяться у широкий культурний контекст, через що досяга-
ється ефект сполучення плинного з вічним, а через нього — 
дивовижна єдність того, що трапилося «тут і тепер» (вислів 
Джойса), з тим, що відбувається «завжди й усюди». За один з 



Альфонс МУХА 
Смарагд. Серія «Коштовне каміння», 1900
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численних прикладів тут може правити, зокрема, згадка героя 
про «тихе середньовіччя», в якій внаслідок гри значень (в ан-
глійському оригіналі «middle age» означає «вік творчої зрілості», 
а «Middle Ages» — «середні віки») індивідуальний «середній» 
вік героя, який начебто вже має у свої літа досягти «тихого спо-
кою» почуттів, але натомість переживає душевну бурю, накла-
дається на начебто «тиху» епоху середньовіччя, котра харак-
теризувалася пануванням аскетизму й практики приборкання 
плотських бажань, а проте, як то зображує Джойс, мала своїм 
зворотнім боком розгул любовних гріхів і плотських спокус.

Сама назва «Джакомо Джойс» відсилає до Джакомо Казано-
ви, легендарного коханця, ім’я якого стало прозивним. Але ж 
героя у самому тексті так ніхто не називає, тому можна ствер-
джувати, що «Джакомо» є маскою Джойса-закоханого, який 
почасти цю закоханість переводить в іронічно-знижений план. 
Іронія тут є способом відмежування від самого себе і можливіс-
тю не видаватися смішним… Мережа асоціацій (асоціативних 
рядів) створює загальну «картину» твору. Ось приклад асоціатив-
ного ряду кохання: «пекуча голка погляду», «високі каблучки», 
«ніж хірурга», що проникає у тіло дівчини, подібно до того, як ко-
хання проникає у душу героя, поцілунок, співвіднесений з уку-
сом змії — «зоряна змія поцілувала мене»; залишена героїнею 
парасолька, що перетворюється на «тупий спис» її герба, наре-
шті банальна парасолька з «моралі», що завершує мініатюру. На 
«картинність» працює й графічне оформлення твору: відстань 
між фрагментами то більша, то менша, що відображає «духовну 
відстань» між зафіксованими у них етапами розвитку почуття. 

Завдяки багатьом новаторським знахідкам та художній 
досконалості лірична мініатюра «Джакомо Джойс» і набула 
якості шедевру літератури ХХ ст. Внесок Дж. Джойса у роз-
виток світової літератури важко переоцінити. Цей митець-
новатор докорінним чином змінив художню прозу й впли-
нув на розвиток інших видів мистецтв. Сьогодні без творів 
ірландського письменника-модерніста неможливо уявити 
розвиток літератури ХХ ст.
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«І наразі спогад воскрес»: 
Марсель ПРУСТ 

Марсель Пруст (1871—1922) уславився 
як автор багатотомного роману «У пошуках утрачено-
го часу», який став одним із визначальних творів модер-
ністського напряму.

Шлях на Парнас

Марсель Пруст народився у буремний для 
своєї країни час, що увійшов до історії як рік Паризької ко-
муни. Соціальні потрясіння не оминули й затишного будин-
ку, в якому мешкало респектабельне буржуазне подружжя 
Прустів: вагітній пані Пруст довелося чимало бідувати й нер-
вувати. Мабуть тому немовля, народжене 10 липня 1871 р., 
виявилося немічним і хворобливим. 

Особистість майбутнього письменника формувалася у 
рафінованому культурному середовищі, в якому, за слова-
ми французького біографа Пруста Андре Моруа, «поміча-
лися найдрібніші відтінки почуттів». Батько Марселя, гене-
ральний інспектор Міністерства охорони здоров’я Фран-
ції, був відомим лікарем, професором, автором кількох на-
укових праць. Мати була жінкою освіченою, витонченою. 
Раюван ня дитячих років, коли його оточували безмежна лю-
бов та ніжна турбота близьких, письменник сприймав як 
своєрідну «золоту добу» свого життя. Його прагненням «по-
вер нути» ті часи, знову пережити їх у своїх спогадах було 
продиктовано чимало сторінок роману «У пошуках утра-
че ного часу». 

Центральне місце у дитячому світі Марселя належало 
матері, яку він обожнював. Почуття глибокого зв’язку з нею і 
щирої вдячності за її самовіддану любов письменник проніс 
крізь усе життя. У листі до знайомого він писав: «Ви не знаєте 
Мами. Її гранична скромність майже від усіх приховує її гра-
ничну вищість (…) Перед людьми, що ними вона захоплю-
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ється (…) ця надмірна скромність перетворюється на повне 
приховування чеснот, довершеність яких відома майже лише 
ме ні одному. Що ж до безпе рервного самопожертвування, 
яким стало її життя, то це найзворушливіша річ у світі…» 

У дев’ятирічному віці хлопчик пережив перший напад аст-
ми. Цю подію Пруст пізніше оцінив як найважливішу у сво єму 
житті. Навряд чи така оцін ка була перебільшенням. Адже вна-
слідок розвитку астми Пруст був змушений відмовитися від ба-
гатьох утіх звичайного життя, а згодом вести анахоретське іс-
нування. На думку знавців творчості французького письменни-
ка, хвороба підсилила в його осо бистості схильність до інтен-
сивного емоційного проживан ня життєвих ситуацій та здатність 
до найтоншого самоаналізу.

Доросле життя Марселя розпочалося 1889 р. відбуван-
ням військової повинності. Рік потому він став студентом юри-
дичного факультету. З великим інтересом Пруст відвіду вав у 
Сорбонні лекції Анрі Бергсона — видатного французького 
філософа, якого знав з юних років і чиїми рисами пізніше 
наділив одного з персонажів своїх «Пошуків», де відбилися 
філософські ідеї Бергсона щодо пам’яті та інтуїції.

Після завершення студіювання Пруст поринув у світське 
жит тя, про яке регулярно звітував у відповідних хроніках, 
що дру кувалися у французькій періодиці. Однак під мас-
кою світського молодого чоловіка ховався митець, який 
уваж но до слухався до свого мистецького покликання, вдив-
лявся у світ, що його оточував і віддавав чимало часу пись-
менницькій праці. Тому у розмові з батьком, що намагався 
наставити його на шлях «серйозного життя», він рішуче по-
ставив усі крапки над «і»: «будь-які заняття, крім літератури 
та мис тецтва, є для мене згайнованим часом».

Однак результати його творчих зусиль тривалий час зали-
шалися досить скромними. Перша прозова збірка «Насолоди 
і дні» (1896) пройшла майже непоміченою, попри те, що при-
хильну передмову до неї написав відомий французький пись-
менник Анатоль Франс. Дві наступні книжки — роман «Жан 
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Сантей» і збірка літе ратурно-
критичних статей «Про ти Сент-
Бева» — взагалі не публікува-
лися за життя письменника: 
вони побачили світ уже в 50-х 
роках ХХ ст. Однак хоча ці 
спроби пера не принесли ав-
торові успіху, вони були важ-
ливим етапом його мистець-
кого розвитку — етапом під-
готовки до створення роману 
«У пошуках утраченого часу».

Робота над цим романом, 
розпочата близько 1909 р., 
вимагала від важко хворого 
на астму Пруста повної самовіддачі. Мріючи про те, щоб 
встигнути вибудувати величезну романну споруду до кінця, 
Пруст відсік майже все, що відволікало його від творчості. 
Усамітнений у кабінеті, стіни якого були для поліпшення 
звукоізоляції оббиті корковим деревом, занурений у руко-
пис, він нагадував мученика свого творчого проекту. 

Не знайшовши підтримки у видавців, Пруст був змушений 
оприлюднити перший том власним коштом. Проте публікація 
другого тому, що мав назву «У затінку дівчат-квіток» 1919 р., бу-
ла відзначена найвищою літературною нагородою Франції — 
Ґонкурівською премією. Тим часом виснажлива робота над 
романом тривала далі й завершилася на початку весни 1922 
року. Коли був дописаний останній рядок твору, письменник 
сказав своїй служниці: «Минулої ночі я поставив крапку. Тепер 
можна й помирати». Восени того ж року Пруст помер. До 
останніх годин життя письменник вносив правки та доповне-
ння у текст роману, який, за словами критиків, буквально ви-
смоктав його життя. Прустові не випало побачити надрукова-
ним цей твір у повному обсязі. Значна частина роману була 
видана протягом п’яти років після його смерті.
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Архітектура «суб’єктивної епопеї»

Роман «У пошуках утраченого часу» скла-
дається з таких частин: «На Сваннову сторону», «У затінку 
дівчат-квіток», «Германтська сторона», «Содом і Гоморра», 
«Полонянка», «Альбертіна зникає» та «Віднайдений час». Кож-
на з них є умовно завершеним твором з притаманними 
йому жанрово-тематичною специфікою та основним емо-
ційним тоном, що дає деяким інтерпретаторам підставу роз-
глядати «У пошуках утраченого часу» як цикл романів. Вод-
ночас усі частини твору тісно взаємопов’язані, а в останній 
частині («Віднайдений час») завершуються його основні сю-
жетно-тематичні лінії. Виходячи з цього, деякі дослідники 
визначають Прустів твір як один багатотомний роман. 

«У пошуках утраченого часу» часто називають «суб’єк тив-
ною епопеєю». Це визначення досить точно фіксує своєрід-
ність побудови твору. З одного боку, він справді є епопеєю — 
адже і за своїм обсягом, і за розмахом охоплення буття не 
поступається класичним епопеям ХІХ ст. Та з іншого боку, 
Пруст (на відміну від попередників, — скажімо, Бальзака, який 
розгорнув у своїй «Людській комедії» широку панораму істо-
ричного та суспільного життя) зображає життєвий плин крізь 
призму свідомості центрального персонажа — Марселя, по-
статі значною мірою автобіографічної. При цьому зовнішній 
світ не просто вміщується у свідомість героя, а перепідпоряд-
ковується її внутрішнім законам. Відтак замість епічної реаль-
ності перед читачем постає реальність «суб’єктивна», психо-
логічна, в межах якої плин життя перетворюється на спонтан-
ний «потік пам’яті», а головним засобом художнього опану-
вання світу стає спогад героя. Фіксуючи зміни, спричинені та-
ким переміщенням центру ваги на свідомість оповідача, відо-
мий український літературознавець Д. Наливайко зазначає: 
«Романний світ суб’єктивізується, не закріплена за об’єктивним 
станом і ходом речей розповідь розгортається за «законами 
пам’яті» з її вибірковістю, зміщенням часових площин, відхи-
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леннями, виступами тощо. Радикально міняється архітектоніка 
роману, скасовуються традиційні конструкції, що ґрунтуються 
на хронологічному та об’єктивному порядку епізодів. Немає 
послідовного руху сюжету від певної точки минулого до «сьо-
годні», точніше — до авторського часу оповіді, натомість має-
мо вільне поєднання рухливих часових перспектив. Зрештою, 
замість поступального руху по визначеній траєкторії роман-
ний час починає нагадувати лабіринт». 

Немовби під мікроскопом у творі розглядаються найдріб-
ніші реакції та відтінки почуттів головного героя, змальовуються 
подорожі його внутрішнього «я» заплутаними стежками пам’яті, 
розкривається механізм виникнення його спогадів, спрямова-
них на те, щоб відродити у всій повноті, ясності та яскравості 
колись пережиті враження і заглибитися у їхню сутність. 

Класичним прикладом Прустових новацій у зображенні 
царини свідомості є епізод із тістечком «мадленкою». Смак 
розмоченого у липовому чаї шматочка цього тістечка здіймає 
у пам’яті Марселя вихор спогадів («На Сваннову сторону»). 
Пруст ретельно досліджує, як народжується спогад, як у своє-
му розростанні він захоплює різні пласти буття, відбрунькову-
ється побіжними спостереженнями та міркуваннями і зре-
штою воскрешає картини минулого часу. Відтак у читача скла-
дається враження, ніби райський світ дитинства головного ге-
роя на очах читача «виринає» з «філіжанки чаю».

Відтворений в епопеї «потік пам’яті» охоплює не лише 
буття оповідача, а й життєві пригоди численних персона-
жів, які потрапляють у його поле зору і утворюють загальне 
тло французького життя на межі ХІХ—ХХ ст. 

Крізь розгалужений плин спогадів та вільних асоціацій, в 
якому розчиняються звичні причинно-наслідкові зв’язки, про-
зирає певний хронологічний стрижень, що відбиває, власне, 
головні етапи життєвого досвіду оповідача (тут доцільно нага-
дати твердження Пруста: «...весь матеріал твору — моє ко-
лишнє життя»). Так, у першій частині розповідається здебіль-
шого про дитинство Марселя, у другій — про його юність, у 
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третій — про його молоді роки і так далі до останньої частини, 
в якій підбивається підсумок під його життєвим шляхом. За 
всієї довільності і примхливості спогадів, така хронологія допо-
магає надати ланцюгу частин роману обрисів єдиного цілого.

У межах цього цілого вимальовуються та зазнають роз-
витку наскрізні теми твору. 

Зокрема — тема соціокультурних орієнтирів, розробле-
на в епопеї під кутом дослідження Марселем двох світів, що 
його приваблювали з юних років, — багатої буржуазії («сто-
рона Сванна») та вищої аристократії («сторона Германтів»). 
Пізнаючи обидві «сторони», Марсель розчаровується, оскіль-
ки в жодній з них не знаходить істинних цінностей, а за зов-
нішньою витонченістю думок, мови та манер їхніх представ-
ників відкриває внутрішню спустошеність та духовне банкрут-
ство. Рухаючись від одного тому до іншого, Пруст дедалі різ-
кіше і, за словами критиків, навіть жорстокіше доводить думку 
про приреченість тих, хто вважається «вершками» французь-
кого суспільства. Поволі ця думка набуває форми гротескно-
го зображення внутрішньої деградації тих представників ви-
щих кіл, які перероджуються у «моральних монстрів».

Важливу роль в епопеї відіграє тема кохання. Драматичні 
любовні історії Марселя, якого покинула кохана, та Сванна, 
котрий «помилково» покохав жінку, не варту його уваги, ілю-
струють ідею приреченості духовно багатої особистості на 
нерозуміння, самотність та відчуження навіть у любовних взає-
минах. Обидва героя — і Марсель, і Сванн — стикаються з 
нездоланною незбагненністю внутрішнього життя своїх ко-
ханих. Так, вишуканий естет Сванн, що звик сприймати світ та 
людей крізь призму мистецтва, закохується в Одету де Кресі, 
яка вражає його своєю схожістю з волоокою красунею, зо-
браженою на картині ренесансного маляра Ботічеллі. Од-
нак, накладаючи образ, створений улюбленим майстром, на 
живу жінку, герой не помічає того, що об’єктом його одухот-
ворених почуттів є вульгарна кокотка. Тільки після одружен-
ня з нею Сванн осягає справжній стан речей: «Подумати тіль-
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ки, я зіпсував роки життя, я хотів померти лише тому, що без-
тямно покохав жінку яка не могла мені подобатися, жінку не 
в моєму жанрі!» І йдеться тут не просто про втрату ілюзій, а 
про екзистенційний крах героя.

Центральне місце у Прустовому творі посідають тісно пе-
реплетені між собою теми мистецтва та часу. Мандрівки героя 
країнами минулого, його занурення в глибину свідомості мають 
головною метою пошук «утраченого часу» — воскресіння згас-
лих миттєвостей, осягнення їхньої сутності та зведення з цих 
«цеглинок» нової реальності, яка є реальністю не лише «психо-
логічною», а й мистецькою (позаяк плетиво вражень, спогадів, 
почуттів та думок оповідача є водночас художньою тканиною 
всієї епопеї). Ця нова реальність вивищує об’єктивну: адже са-
ме в ній віднаходиться зникле у дійсності — втрачене минуле 
(звернемо увагу на назву останнього тому роману — «Віднай-
дений час»), саме в ній окремі картини життя складаються у ці-
лісність, яка набуває вищого сенсу, вищої цінності. Додамо, що 
розуміння мистецтва як найвищої реальності є однією з найха-
рактерніших ознак модерністського художнього мислення. 

Завдяки художньому новаторству та філософській гли-
бині роман-епопея «У пошуках утраченого часу» зажив сла-
ви «найвеличнішої французької книжки ХХ століття».

«Я стою між двох світів…»: 
Томас МАНН 

Навряд чи є перебільшенням тверджен-
ня про те, що постать Томаса Манна (1875—1955) по-
сідає центральне місце у німецькому літературному каноні. 
Нобелівський лауреат, автор ряду потужних інтелек ту-
ально-філософських романів, які сполучали традиції висо-
кої класики ХІХ ст. з досягненнями модерністської літера-
тури пер шої половини ХХ ст., цей письменник став одним 
з най яс кра віших хранителів гуманістичної культури на 
теренах не лише німецької, а й світової культури. 
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Життєві випробування «обранця долі»

Майбутній письменник народився 6 черв-
ня 1875 р. у Любеку, в заможній і шанованій родині. Батько 
письменника, родовий купець і сенатор, належав до най-
впливовіших громадян міста. Від нього син успадкував при-
хильність до бюргерського способу життя, що ґрунтувався 
на «етиці суворої дисципліни й працьовитості», повазі до 
усталеного порядку й дідівських звичаїв, життєстійкості та 
практичності, турботі про матеріальний фундамент буття.

Поняття «бюргерство» посідає у Т. Манна центральне міс-
це. «В жодному разі, — зазначає український літературозна-
вець К. Шахова, — це поняття для Манна не було ідентич-
ним поняттю «буржуазія» в інтернаціональному його розумінні. 
Бюр герство в Німеччині межі ХІХ—ХХ ст. означало для пись-
менника.. . соціальний прошарок, який створив багатство й 
культуру країни, її позитивну етику, виробив релігійні та мо-
ральні принципи нації, сини якої являли собою титанів духу, як 
Мартін Лютер і Альбрехт Дюрер, Ґоттґольд Ефраїм Лессінґ і 
Йоґанн Вольфґанґ Ґете, Фрідріх Міллер і Артур Шопенгауер».

Мистецькими ж рисами своєї вдачі Т. Манн, як він вважав, 
завдячував матері. Дочка німецького плантатора й бразилійки 
португальсько-креольського походження, красуня-сенатор ка 
вирізнялася у бюргерському оточенні своєю екстравагантніс-
тю. «Південний» темперамент, природний артистизм, схиль-
ність до мистецтв, потяг до речей небуденних, не узгоджених 
з вимогами «моралі поміркованості», зумовили її досить вільне 
ставлення до бюргерського способу життя. У характері сина 
ця материнська спадщина обернулася духом авантюризму, 
«циганства», одвічного хлоп’яцтва, що їх письменник вважав 
характерними ознаками творчо обдарованої людини. 

Дитинство Томаса було щасливим і безтурботним. Хлоп-
чик зро став у атмосфері батьківської любові, шумних роз-
ваг сестер і братів, плекання сімейних традицій (крім Тома-
са, у родині Маннів було ще четверо дітей, і старший брат 
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Томаса, Генріх Манн, теж став 
широковідомим письменни-
ком). Ще під час перебуван-
ня у гімназії, Томас виявив 
смак до літе ратурної твор-
чості, як автор і співредак-
тор взявши участь у виданні 
гімназійного часопису «Вес-
няна буря». 

Після передчасної смер-
ті батька пішли «з молотка» 
успадкована фірма й буди-
нок, зведений, здавалося, на 
століття; мати з молодшими 
дітьми переїхала до Мюнхена, що на той час був одним із 
найзначніших культурних цент рів Німеччини. Туди ж, поки-
нувши гімназію на останньому році навчання, перебрався й 
Томас, який відтепер вирішив подальшу освіту здобувати са-
мостійно, обираючи зі світової культурної скарбниці лише 
те, що пасувало його схильностям і зацікавленням.

Спершу Манн влаштувався на службу у страховій ком-
панії звичайним клерком. Утім, за конторкою у бюро він 
потайки писав свій перший художній твір. Під назвою «Па-
діння» ця новела була надрукована у лейпцизькому журналі 
«Ді Ґезельшафт» і одразу ж помічена літературними крити-
ками. Приємно вражений її успіхом, автор-початківець рі-
шуче відмовився надалі марнувати час у бюро. Від того часу 
він став професійним письменником, яким і залишився до 
останніх днів свого життя. 

Широке національне визнання прийшло до Т. Манна 
рано — у 26 років, коли він надрукував свій перший роман 
«Будденброки» (1901), що за своїм розмахом не поступав ся 
епопейним полотнам ХІХ ст. У ньому на прикладі історії кіль-
кох поколінь родини заможних купців Будденброків був від-
творений своєрідний літопис історії розквіту та занепаду ні-
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мецької бюргерської культури. Примітно, що майже за трид-
цять років потому саме за цей роман, що вже зажив слави 
своєрідної літературної пам’ятки краху минулої, побудова-
ній на дідівських традиціях Німеччини ХІХ ст., Т. Манн одер-
жав Нобелівську премію.

Роки Першої світової війни збіглися зі світоглядною й 
творчою кризою в житті письменника. Захопившись полі-
тичним життям, він зосередився на публіцистиці. Позиція, яку 
Томас Манн обстоював у статтях того часу, зводилася до під-
тримки участі Німеччини у Першій світовій війні й спиралася 
на націоналістичні ідеї. Пізніше письменник відверто називав 
свої тодішні погляди хибними та й взагалі оцінював той пері-
од свого життя як один із найважчих. Згодом, у 1920-х ро-
ках, на тлі стрімкого поширення нацистських настроїв у Ні-
меччині маннівська позиція співчуття войовничому германіз-
му змінилася на однозначну опозицію до нього.

Про духовне одужання письменника свідчило його по-
вернення до художньої творчості. Тоді ж він оприлюднює 
свій перший інтелектуально-філософський роман «Чарівна 
гора», в якому відтворює панораму духовного життя Європи 
1910-х рр., а затим береться й за новий твір — роман «Йосиф 
та його брати», що його сюжетну основу утворює біблійна 
історія Йосифа Прекрасного. Робота над цією книжкою три-
вала довгих сімнадцять років, упродовж яких роман розрісся 
у величезну тетралогію. Паралельно, відпочиваючи від ви-
снажливої праці над книгою-велетнем, Т. Манн писав новели, 
літературно-критичні статті, навіть ще один роман, «Лотта у 
Ваймарі» (1939). А по закінченні «Йосифа» 1943 р. він одразу 
ж розпочав роботу над романом «Доктор Фаустус», в якому 
розгорнув картину шляху Німеччини від кінця ХІХ ст. до на-
ціонально-історичної катастрофи, що нею стала гітлерівська 
диктатура й розв’язана цією диктатурою Друга світова війна. 

Період між двома світовими війнами був часом стрімкого 
зростання світової слави письменника. Численними наклада-
ми видавалися й перевидавалися його книжки, що знаходили 
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чимало прихильників не лише у Німеччині, а й за її кордона-
ми. На батьківщині його заслуги були відзначені наданням 
звання почесного доктора Боннського університету й почес-
ного громадянина рідного міста Любека. Знаком міжнарод-
ного визнання письменника стало нагородження його Нобе-
лівською премією у 1929 р. Проте, починаючи з другої по-
ловини 1920-х років суспільно-політична атмосфера у Ні-
меччині ставала дедалі нестерпнішою не лише для творчості, 
а й для життя: з кожним днем нацизм зміцнював свої позиції 
на політичній арені й набирав грізної сили, загрожуючи духов-
ній свободі й навіть фізичному існуванню всіх з ним незгод-
них і для нього невгодних. Над життям самого Т. Манна, його 
дружини, яка через своє єврейське походження потрапила 
до переслідуваної нацистами категорії населення, його шес-
ти дітей, котрі, згідно з гітлерівською ідеологією, були наро-
джені у «нечистому» шлюбі, й до того ж були критично нала-
штовані щодо «фюрера» та його партії (особливо ж — близ-
нюки Еріка та Клаус, які вже на той час були помітними по-
статями німецького культурного життя) нависла смертельна 
небезпека. Після приходу Гітлера до влади 1933 р. Т. Манн 
став емігрантом. Гітлерівська влада сприйняла цей вчинок як 
зраду й покарала письменника усіма доступними їй засоба-
ми: позбавленням його та членів його родини німецького 
громадянства, скасуванням присудженого йому раніше зван-
ня почесного доктора Боннського університету, конфіска-
цією майна, кампанією брудного газетного цькування. 

Отримавши 1936 р. повідомлення від Боннського уні-
верситету щодо позбавлення його звання почесного докто-
ра, опальний митець написав листа, в якому, по суті, виступив 
з відкритим протестом проти гітлерівського режиму:

«Я й гадки не мав, — писав він, — що вже в похилому віці 
на мою голову впадуть прокльони й безчестя, що мені дове-
деться стати емігрантом, позбавленим майна й оголошеним 
поза законом на батьківщині, що я буду відчувати глибоку по-
требу в політичному протесті. Відтоді як розпочалося моє 
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духовне життя, я відчував, що мене єднає з моїм народом 
глибоке розуміння його глибинних властивостей, його духов-
них традицій. Я значно краще пристосований для того, аби 
бути виразником настроїв народу, аніж бути мучеником, для 
того, аби приносити у світ бодай трохи вищої радості, аніж 
розпалювати боротьбу й роздмухувати ненависть. Мало від-
бутися щось украй хибне, аби моє життя було так спотворе не, 
стало таким протиприродним. Скільки є моїх слабких сил, я 
намагався зупинити цю лиховісну брехню, натомість своїми 
вчинками визначив власну долю, котру тепер маю примири-
ти зі своєю вдачею, для якої, власне кажучи, все це є абсо-
лютно чужим... Аби зрозуміти, наскільки сміховинним є цей 
акт, досить лишень подумати про те, що за люди волею ви-
падку отримали жалюгідну й суто формальну владу позба-
вити мене німецької національності.. .» 

В еміграції (проведеній у Швейцарії, США й у повоєнний, 
останній період життя письменника знову в Швейцарії) Т. Манн 
був одним з найвагоміших і найактивніших представників ні-
мецької творчої інтелігенції. Він допомагав своїм співвітчизни-
кам, які страждали від поневірянь і злиднів емігрантського 
життя, брав участь у заходах, спрямованих проти гітлерівської 
диктатури. Своїм особистим внеском Т. Манна у боротьбу 
проти нацистської Німеччини за часів Другої світової війни він 
вважав цикл радіопередач для німецьких слухачів. Від 1940 
до 1945 р. письменник підготував біля 60 таких виступів. Як 
головний аргумент у них лунала думка про те, що гуманістич-
на мораль є невід’ємною складовою німецької культури і що 
лише вона може захистити свідомість німців від страшних 
деформацій, спричинених тиском нацистської ідеології.

По закінченні Другої світової війни митець так і не нава-
жився повернутися на батьківщину, розколоту на два воро-
жих табори — ФРН та НДР. Проте до останніх днів він відчу-
вав духовний зв’язок із нею. 1955 р., незадовго до смерті, він 
погодився взяти участь у шиллерівських читаннях, що відбу-
валися в обох частинах Німеччини. Це рішення не було лише 
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даниною цивілізаторській місії митця, на якій неодноразово 
наголошував Т. Манн. Воно було актом ствердження єдності 
німецької культури та перемоги загальнолюдських мораль-
них цінностей над ідеологічними кордонами. 

Останнім проектом Т. Манна була ідея звернення до 
урядів усіх держав з приводу захисту людини, над якою на-
висла загроза зникнення внаслідок відкриття атомної бом-
би та наростання напруженості в атмосфері «холодної 
війни». Під цим документом, за задумом письменника, ма-
ли підписатися видатні діячі науки, мистецтва та культури. 
Втіленню цієї ідеї у життя завадила смерть письменника. 
Він помер 12 серпня 1955 р. у Цюриху.

Зовнішні впливи та власні пріоритети

Серед зовнішніх чинників, що вплинули на 
розвиток Т. Манна-письменника, насамперед — спілкуван-
ня зі старшим братом, автором таких відомих романів, як 
«Вірнопідданий», «Молоді роки Генріха IV», «Зрілі роки Ген-
ріха IV» та ін. Справді, попри те, що взаємини братів інколи 
були доволі напруженими і навіть відверто конфліктними, 
Генріх відіграв значну роль у мистецькому становленні Тома-
са, особливо на початку його письменницької кар’єри. Утім, 
ще важливішим, мабуть, був життєвий приклад Генріха, який, 
прислухавшись до свого мистецького покликання, покинув 
звичний для роду Маннів «світ торгівлі» і приєднався до «світу 
мистецтва». І пізніше, з гідністю подолавши кризу у стосунках, 
брати постійно підтримували творчі та людські взаємини. 

Називаючи себе «духовним сином XIX століття», Т. Манн 
відчував тісний зв’язок із традиціями німецької класичної лі-
тератури. Г. Гайне та Ф. Шиллер з дитячих років і до глибокої 
старості залишалися його улюбленими митцями. Однак го-
ловним кумиром був Й.В. Ґете, з яким Т. Манн, за власними 
словами, відчував «містичну спорідненість». Ґетевська спадщи-
на була одним із найпотужніших джерел його натхнення. 
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Значний вплив на письменника справили й традиції ін-
ших національних літератур XIX ст. Багато чого він навчився у 
французьких натуралістів — братів Ґонкурів, Е. Золя. Ще біль-
ший вплив справили на нього російські прозаїки, з-поміж 
яких він особливо виділяв Л. Толстого. Знайомство з творами 
цього генія, за словами Т. Манна, заряджає істинний талант 
«силою, свіжістю, органічною радістю, здоров’ям». Як і Тол-
стой, він у своїх творах обстоював моральні засади життя. Як 
і Толстой, він тяжів до створення широких епічних картин, до 
багатих і пластичних описів матеріального світу. Прагнучи 
відтворювати реалістичну правду й точність фактів, Манн пе-
реносив у твір «фрагменти» життя, яке спостерігав безпосе-
редньо навколо себе, а також свідчення, узяті з газет, ен-
циклопедій, особистого листування.

Відомо, наприклад, що, описуючи побут родини Будден-
броків у першому своєму романі, Т. Манн звернувся до матері 
з проханням дати йому рецепт традиційної сімейної страви. 
Надіслана нею інформація майже без редагування увійшла до 
художнього тексту. Так само і щемлива сцена хвороби Ганно 
Будденброка була, за словами автора, художньою обробкою 
статті про тиф, яку він «переписав» із енциклопедичного слов-
ника. У приватних архівах письменника збереглися дагероти-
пи та фотографії купців і промисловців, надруковані у різних 
часописах останньої третини XIX — початку XX ст. На них, 
як з’ясували дослідники, письменник здебільшого й спирався, 
створюючи у «Будденброках» портрети бюргерів.

Настанова митця на «наслідування» життя інколи при-
зво дила до курйозів, і навіть скандалів. Неодноразово зна-
ходилися люди, які, «впізнавши» себе у маннівських творах, 
обурювалися чи ображалися. Один із найяскравіших ви-
пад ків трапився зі знаменитим австрійським композитором 
А. Шенберґом. Довідавшись, що описані у романі «Доктор 
Фаустус» новації у музичній творчості головного героя над-
то прозоро перегукуються із його власним мистецтвом, 
Шенберґ був розлючений.
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Однак з боку Т. Манна такі художні «вправи» у жодному 
разі не були продиктовані бажанням фотографічно копіюва-
ти дійсність. Під поверхневу «реалістичність» подій та образів 
у його творах здебільшого підводився символічний підтекст, 
збагачений тонко розробленою системою лейтмотивів. На 
рівні художньої форми це відрізняло його твори від спадщи-
ни відомих реалістів XIX ст. Відрізняла їх і зовсім інша про-
блематика, що концентрувалася навколо питань мистецтва, 
культури, духовного життя європейця за умов кризи гуманіз-
му, тобто відповідала духові модерністської доби. 

Були у внутрішньому житті Т. Манна й проводирі нового 
світосприймання. Це три його великих співвітчизники — фі-
лософи А. Шопенгауер та Ф. Ніцше і композитор Р. Ваґнер. 
Їхні твори доносили до свідомості молодого письменника 
найважливіші питання життя й мистецтва на межі століть. Це 
і популярна за декадентської доби ідея «занепаду» життя 
(особистості, європейської культури), під якою розуміли 
складне поєднання «послаблення» життєвої енергії та зрос-
тання духовної витонченості, а також хворобливий потяг до 
смерті. Це і поривання людини до досконалого. Це і кон-
цепція протистояння етики та естетики у мистецтві, а також 
спроба замінити релігію мистецт вом... Багато з ідей, що йо-
го зачаровували у юнацтві, Манн згодом критично пере ос-
мислив. Утім, світлоносний слід су зір’я Шопенгауер—Ваґ-
нер—Ніцше проходив через усю йо го творчість. 

Під впливом провідних тенденцій сучасного йому мистецт-
ва Т. Манн впровадив у свою творчість низку характерних 
принципів модерністського письма: настанову на створення 
«паралельної» інакомовної проекції безпосереднього худож-
нього зображення, практику символічного гіпостазування 
об разів і прописування тонкого підтекстового плетива, наси-
ченого інтелектуально-філософськими рефлексіями над клю-
човими проблемами духовного буття й символічними варіа-
ціями намічених на міметичному рівні мотивів, техніку сполу-
чення «тут-і-теперешньої» конкретики змальованих реалій з 
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її універсальним позачасовим сенсом, що відкривається в 
координатах «скрізь-і-завжди», прийоми змішування реальних 
та ірреальних компонентів тощо. Сліди такого впливу просте-
жуються й у міфотворчих експериментах Т. Манна, які корес-
пондували з аналогічними акціями багатьох митців-модер ніс-
тів, однак відрізнялися від них специфічною настановою на 
гуманізацію та психологізацію міфу або ж у транспонуван ні 
деяких особливостей побудови музичного твору на худож-
ню оповідь, внаслідок чого значущими елементами її струк-
тури ставали лейтмотиви, варіації тем, цілеспрямована роз-
робка багатозначності образів «у дусі музичної символіки» 
(«Роман, — зазначав Т. Манн, — завжди був для мене симфо-
нією, твором, заснованим на техніці контрапункту, перепле-
тінні тем, у якому ідеї відіграють роль музичних мотивів»). 

Шедеври Томаса Манна

Т. Манн залишив велику літературну спад-
щину, що охоплює, окрім великих романів і низки новел, есе-
їстку здебільшого літературно-критичного та мистецт вознав-
чого характеру. До кола центральних проблем його художньої 
прози увійшли конфлікти між митцем як носієм духовно-твор-
чого начала та бюргером як представником обивательського 
світу, керованого «здоровим глуздом» і прак тичними цілями; 
між художньою творчістю та життєвою стихією, між традицій-
ною системою цінностей і напруженим пошуком нових орієн-
тирів, властивим культурі першої половини ХХ ст., між етикою 
та естетикою, між гуманізмом і різноманітними формами вар-
варства. Під пером Т. Манна класичні жанри європейської про-
зи — роман і новела — зазнали істотного оновлення. Зокрема, 
основний наголос у них був перенесений з зовнішніх подій на 
внутрішнє життя, з характеру героя — на уособлену ним духо-
вну проблему, з розвитку дії на її інакомовний план, тобто на 
інтелектуально-філософське навантаження, утворюване під-
текстом, символічними деталями та системою лейтмотивів. 
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Томас Манн відомий передусім як творець великих ін-
телектуально-філософських романів. Його вершинні рома-
ни — «Будденброки», «Чарівна гора», «Йосиф та його бра ти», 
«Лотта в Ваймарі» та «Доктор Фаустус» увійшли до скарбниці 
літературної класики XX ст. 

Тетралогія «Йосиф та його брати» (1943) майстерно від-
творює світ біблійної давнини. Цікаво, що секретарка Т. Ман-
на, яка передруковувала рукопис, захоплено сказала: «Тепер 
знаєш, як все було насправді». В основу твору покладено ста-
розавітний сюжет про Йосифа Прекрасного. Під пером ні-
мецького письменника ця історія розрослася у грандіозну 
епічну панораму людського буття за біблійних часів. З гумо-
ром переповідаються у романі перипетії біографії Йосифа, 
якого життя двічі (спочатку через гостру ненависть братів, а 
потім — через несамовиту любов жінки) кидало у «колодязь» і 
який щоразу, долаючи важкі перешкоди, сходив на вершину 
влади. У фінальній частині роману Йосиф, що став першим 
радником фараона й фактичним правителем Єгипту, знову 
зустрічається з братами, які колись мало його не занапасти-
ли... «Улюбленець долі», Йосиф постає речником гуманізму, 
давнього, як сама історія людства. Твір вражає яскравими 
описами побуту давніх євреїв та оздоблення єгипетських па-
лаців, численними міфопоетичними паралелями, глибиною 
філософського осмислення проблем духовного буття. 

Іншому «улюбленцеві долі» — Й.В. Ґете — Т. Манн при-
святив роман «Лотта у Ваймарі» (1939). Основу сюжету склав 
реальний епізод із життя німецького «короля поетів» — зу-
стріч із жінкою, яка стала прототипом героїні його роману 
«Страждання молодого Вертера». Ця зустріч відбувається че-
рез сорок чотири роки після виходу «Вертера» у світ. Упро-
довж зазначеного періоду Ґете жодного разу не бачив своєї 
колишньої коханої. Весь цей час Лотта, що стала щасливою 
дружиною й ніжною матір’ю дев’ятьох дітей, була змушена 
нести тягар репутації музи молодого Ґете, співіснувати з тією 
сумішшю «поезії та правди», яку він, переповідаючи історію 
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свого кохання до неї, втілив в образах своєї знаменитої 
книжки. На схилі літ вона хоче ще раз побачитися з колиш-
нім своїм залицяльником й дещо в нього запитати... 

Анекдотична зустріч Ґете з постарілою «героїнею» його 
роману використовується Т. Манном як можливість помір-
кувати над феноменом великого митця. Кохання у житті 
Ґете, його взаємини з найближчим оточенням, неосяжне 
розмаїття його внутрішнього світу, злети творчого духу й 
кумедні риси характеру — ось чим наповнюється зовні 
проста й навіть розважальна сюжетна канва. 

Головний герой роману «Доктор Фаустус» (1947) — та-
кож геніальний митець. Однак, на противагу «сонячному» Ґете 
із «Лотти у Ваймарі», він має талант дисгармонійний, «демоніч-
ний». Революціонер у музиці, Адріан Леверкюн (так зветься 
герой) прагне у своїй творчості досягти абсолютної естетич-
ної досконалості. Саме тому він, Фауст XX ст., укладає угоду з 
дияволом, який обіцяє йому здійснення найзаповітнішої мис-
тецької мрії. Щоправда, за це Адріан має назавжди відмови-
тися від щастя людського кохання. Через обумовлених в уго-
ді двадцять чотири роки настає час жахливої розплати...

Значними були досягнення Томаса Манна і в жанрі но-
велістики.

Одна з найулюбленіших новел Т. Манна — «Тоніо Кре-
ґер» (1903). Критики вважають її програмним твором пись-
менника, адже в ній вустами головного героя, наділеного 
багатьма автобіографічними рисами, він відкрито висловив 
власне творче кредо й розуміння мистецької вдачі.

Зображений у новелі письменник Тоніо Креґер — «на-
пів бюргер-напівмитець». Це спричинює його подвійне від-
чуження: від світу мистецтва, для якого він «надто» бюргер, і 
від світу обивателів, в якому до нього ставляться як до підо-
зрілого дивака, а одного разу навіть приймають за злочинця. 
Та й у внутрішньому своєму світі Тоніо не знаходить спокою. 
«Бюргерську» частину його душі приваблюють прості втіхи 
обивательського світу, однак «мистецька» її частина потре-
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бує повної самовіддачі. Тож він, скоряючись суворій дис-
ципліні творчої праці, відмовляється від звичайного людсько-
го щастя. Символічним уособленням привабливого бюргер-
ського життя, про яке мріє, але яке не може собі дозволити 
герой-митець, виступає пара пересічних обивателів — Ганс 
Гансен та Інґа Гольм. Їхнє життя схоже на граційний танок, 
легкий, природний, позбавлений мук творчості, величезної 
духовної напруженості й виснажливої творчої праці. Тоніо 
навіть трохи заздрить цій життєрадісній і гармонійній парі.

Втім, він залишається вірним своєму покликанню. А по-
тяг до «бюргерського життя» переплавляється у його серці 
на любов до людей обивательського світу, ту любов, що на-
повнює вітрила його мистецтва силою людяності, надає 
його творам душевної теплоти та духовної значущості. 

Розмірковуючи над любов’ю до життя, Тоніо підкрес-
лює: «. . . коли з літератора щось і може зробити поета, то це 
якраз моя міщанська любов до всього людського, живого, 
звичайного. Від неї походить вся доброта, весь гумор, і мені 
навіть здається, що це і є та любов, про яку в Святому Письмі 
сказано, що людина може говорити мовою людською і ан-
гельською, та без любові голос її однаково буде лише гу-
дінням міді та брязкотом кімвала». 

Інший аспект проблеми взаємин митця із «життям» роз-
кривається у новелі «Смерть у Венеції» (1911), яка здобула 
славу шедевра світової літератури XX ст. Тут розповідається 
трагічна історія митця Ґустава Ашенбаха, що знехтував сво їм 
мистецьким покликанням й занурився у вир життєвої сти-
хії. Уособленням краси життя для нього постає чотирнад-
цятирічний Тадзьо. Спочатку юнак впав в око письменнику 
як еталон досконалої вроди. Однак естетичне захоплення 
Ашен баха швидко набуває характеру душевної прихильнос-
ті, а згодом — пристрасті, котра повністю руйнує його осо-
бистість. Він зрікається всьо го, що досі було сенсом його 
життя — творчості з її щоденною каторжною працею, мо-
ральних засад, які він палко обстоював у своїх творах, зре-
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штою, почуття власної гідності. Наприкінці новели Ашен-
бах справляє враження жахливої карикатури на самого се-
бе — такого, яким він був до зловісної подорожі до Венеції. 
Смерть Ашенбаха ставить останню крапку в історії його 
падіння. Символічною паралеллю до духовного розпаду го-
ловного героя є пошесть холери у Вене ції. Хвороба, що 
лютує у місті, яке Т. Манн сприймав як колиску ренесанс-
ної культури, символізує також крах гума ністичних тради-
цій у Європі XX ст. 

Новела «Смерть у Венеції» вражає своєю художньою 
довершеністю. Тут є і двійники головного героя, котрі уособ-
люють його підсвідомі бажання, і лейтмотиви, які створю-
ють «другий вимір» подій, що відбуваються у його внутріш-
ньому світі, і багаті описи, оздоблені символічним підтек-
стом, і відлуння філософських концепцій А. Шопенгауера, 
Р. Ваґнера, Ф. Ніцше.

Особливе місце у маннівській малій прозі посідає но-
вела «Маріо і чарівник» (1929), яка вирізняється масивністю 
й прозорістю політичного підтексту.

Вона була написана по слідах особистих вражень пись-
менника, здобутих під час «канікул», проведених 1926 р. в 
Італії. Тоді в його пам’яті закарбувався дивний гіпнотизер-
штукар, який під час виступу глузливо маніпулював глядача-
ми, спекулюючи на національній ідеї та культі «надлюдини». 
У постаті цього гіпнотизера Т. Манн побачив симптом хво-
роби, котра стрімко поширювалася на його власній бать-
ківщині у формі націонал-соціалістського руху на чолі з 
«фюрером» Гітлером. 

Сюжет твору побудований як розповідь про виступ заїжд-
жого гіпнотизера на ім’я Чіполла в італійському курортному 
містечку Торре ді Венере. Ця історія переповідається від імені 
очевидця, який із дружиною та дітьми приїхав до Торре ді Ве-
нере на відпочинок і разом із сім’єю потрапив на виступ шту-
каря. Упродовж сеансу Чіполла справді демонструє чудеса 
штукарського мистецтва. Втім, традиційні номери з арифме-
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тичними рахунками чи картами, що зазвичай входять до про-
грам будь-якого артиста такого жанру, доповнюються мото-
рошними «вправами» зі свідомістю присутніх. Завдяки цьому 
концертна програма виходить далеко за межі легковажної 
естрадної розваги, а штукар виявляється надзвичайно сильним 
гіпнотизером і навіть стає схожим на злого чарівника. 

Чіполла не просто володіє даром ясновидіння, який до-
зволяє йому читати найпотаємніші думки своїх випадкових 
«піддослідних» чи розповідати про подробиці їхнього життя. 
Він здатний повністю підкоряти глядачів своїй волі, примушува-
ти їх виконувати всі його бажання. Він домагається свого попри 
опір, який здебільшого чинять йому глядачі. А добиваючись, 
перетворює випадкових своїх жертв на людей-автоматів або 
покірних тварин — позбавлених власної волі, почуття людської 
гідності. Кульмінацією жахливої демонстрації влади штукаря 
стає непристойний танок загіпнотизованих глядачів. Однак в 
цей момент з’являється особистість, яка кладе край знущан-
ням. Це — пересічний кельнер Маріо, тихий юнак із м’яким 
меланхолійним поглядом. Чіполла його також «зачарував» і 
жорстоко принизив. Проте, тільки-но звільнившись від гіпно-
тичного мороку, Маріо відразу ж вбиває свого мучителя.

Сюжет виступу штукаря-гастролера має, окрім безпосе-
реднього значення, ще й прихований символічний зміст. У 
феномені Чіполли письменник досліджує тип «сильної осо-
бистості», з яким чимало обивателів у Німеччині 1920—
1930-х років пов’язували надії на встановлення «порядку» в 
країні. На очах Т. Манна культ «сильної особистості» стрімко 
формувався й поширювався у ряді країн: в Італії це був культ 
дуче Муссоліні, у Німеччині — фюрера Гітлера, у СРСР — 
вождя «усіх часів і народів» Сталіна. В образі Чіполли пись-
менник розкрив страшну антигуманну сутність тоталітарної 
влади, якої прагне така особистість. А у фіналі твору пророче 
показав і кінець такої влади.

Крім того, в образі майстра штукарського мистецтва, 
перед нами постає своєрідний художник, який продовжує 
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провідну маннівську тему митця та мистецтва, сполучену 
вже з іншим, ніж у творах 1900—1910 pp., епохальним 
контекстом — тривожною політичною атмосферою 1920—
1930-х років. Щоправда, Чіполла є швидше гротеск ною 
деформацією митця, ніж людиною мистецтва, схожою на 
персонажів попередніх маннівських творів: Ганно Буд ден-
брока, Детлефа Шпінеля, Тоніо Креґера, Ґустава Ашен баха 
та ін. Адже «мистецтво» Чіполли зводиться до ошуканства, 
нечистого штукарства й знущального гіпнозу, які, на проти-
вагу справжньому мистецтву, не лише позбавлені духовної 
сили, а й, навпаки, спрямовані на те, щоб зламати й знищити 
людський дух, довести його нікчемність. Та й сам Чіполла з 
його таємничим хистом і симпатією до профашистських 
ідей сприймається як «спотворений» митець, що відірвався 
у своїй «творчості» від морального коріння й мистецького 
служіння меті одухотворення буття, внаслідок чого пе ре тво-
рився на «міні-надлюдину», «чорного чаклуна». 

Чіполла змальовується у єдності двох своїх іпостасей:  
«сильна особистість», тобто образ, пов’язаний із політичними 
реаліями 1920—1930-х рр., і напівфантастичний персо-
наж, співзвучний злим чарівникам із давніх легенд. Ці іпостасі 
виявлені вже в описі зовнішності штукаря. Його обличчя вра-
жає суворою різкістю рис, рухи — енергією та самовпевне-
ністю, манера поводитися — зухвалістю людини, що звикла 
володарювати. А водночас цей горбун у костюмі кавальєре 
нагадує ярмаркового шарлатана XVIII ст. Така двоїстість героя 
підкреслюється двома лейтмотивними деталями його виступу: 
це — схожа на бісівський пазур нагайка, за допомогою якої 
«надлюдина» Чіполла підкорює «піддослідних» своїй волі, і чар-
ка коньяку, яку час від часу він перехиляє на очах публіки, аби, 
за словами оповідача, поповнити у собі запас демонічної сили. 

Манн виявляє не очевидний, але важливий зв’язок між «во-
лодарем натовпу», якого вдає із себе гіпнотизер, і самим на-
товпом. У тій частині сеансу, де Чіполла відгадує думки, виявля-
ється його дивовижна здатність наповнюватися енергією пу-
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бліки, відчувати її найдрібніші емоційні імпульси. Так письмен-
ник підводить читача до висновку про те, що «сильна особис-
тість» це не просто людина, здатна керувати людськими маса-
ми, а й ідеальний проводир їхніх усвідомлених і неусвідомле-
них бажань. А відтак просування такої особистості до вершини 
влади є не лише наслідком її власних зусиль або чиєїсь про-
текції. Це ще й показник духовного клімату суспільства або, так 
би мовити, втілена у плоть і кров відповідь на потребу цього 
суспільства бути масою, скерованою «вождем».

Ось чому значне місце у новелі посідає розлогий опис 
нездорової моральної атмосфери, що панує у південному 
італійському містечку. Ця атмосфера пройнята настроями 
ідолопоклонництва. Вона, зокрема, дається взнаки у пишно-
му «Гранд-готелі», коли адміністрація із холопських міркувань 
запропонувала оповідачеві залишити апартаменти тільки 
тому, що кашель його дитини заважав одній вельможній осо-
бі. Проте й у затишному пансіонаті «Елеонора», куди обра-
жений оповідач перебрався з родиною, є свій об’єкт обож-
нення — видатна італійська актриса Дузе, з якою у минуло-
му приятелювала господиня, синьйора Анджольєрі. Та й у 
самому повітрі зали, захопленої штукарською вправністю 
Чіполли, панують настрої поклоніння незвичайній особис-
тості, що спонукають публіку аплодувати принизливим для 
людської гідності перемогам чаклунської сили.

Так само єднає гіпнотизера і публіку «ідея нації», що була 
ще одною складовою фашистської ідеології. Чіполла вміло 
грає на нерві національного почуття натовпу. Побачивши, що 
місцеві хлопці відмовилися писати цифри на дошці, він ви-
ступає з гнівною «повчальною» промовою, в якій зазначає, 
що своєю безграмотністю ці його співвітчизники, буцімто, 
кидають тінь на престиж Італії. Проте, як засвідчує експозиція 
новели, у Торре ді Венере на націонал-патріотичну істерію 
хворіють геть усі. Хворіють діти, які через викривлені патріо-
тичні ідеї втратили природну здатність знаходити спільну 
мову з ровесниками-іноземцями. Хворіє міська влада, яка 
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звинувачує у нехтуванні законами моралі та гостинності Італії 
батьків тільки через те, що вони дозволили восьмирічній 
доньці пробігти голенькою кілька метрів до моря. Навіть у 
відповіді молодого мешканця містечка, який збунтувався про-
ти принизливо-менторських нотацій Чіполли, лунає аргу-
мент того ж таки націоналістичного ґатунку: «Ми всі тутешні й 
не дозволимо глумитися з нашого міста чужоземцям...»

Кожний номер сеансу «чорної магії» Чіполли спрямова-
ний на те, аби підкорити глядачів, зламати їхню волю, знищити 
в них усі ознаки індивідуальності, ствердити тотальне пануван-
ня над ними. При цьому Т. Манна цікавить психологія капітуля-
ції суспільства перед згубною для нього силою. Переважна 
більшість публіки — аморфна маса, яку Чіполла насправді за-
чаровує своїм надприродним хистом і водночас обдурює 
своєю отруйною демагогією. Ця категорія глядачів відчуває 
зло, що випромінює горбун, однак тягнеться до нього зі здиву-
ванням ярмаркового люду, який без розбору віддає данину 
захоплення незвичайному. Своєрідним показником настроїв 
цієї більшості є реакція дітей оповідача: вони то завмирають 
від напруження, то губляться від нерозуміння того, що відбува-
ється, і все ж таки радісно плещуть у долоні. З-поміж меншос-
ті, що вирізняється нестандартною реакцією на магнетизм Чі-
полли, привертають увагу глядачі, які з особливою легкістю 
піддаються маніпуляціям гіпнотизера. Це ідеальний «людський 
матеріал», з якого за умов тоталітарної держави виходять най-
відданіші піддані режиму, його фанатичні прихильники. Об-
личчя одного з таких «екземплярів», готових із задоволенням 
скоритися «сильній руці», ще до команд Чіполли виражає без-
застережне бажання цілком віддатися волі володаря. Однак є 
у залі й здорові сили, здатні деякий час чинити опір чарівнико-
ві. Сутички молодих гордіїв з горбуном зображено як двобій 
характерів, котрий неминуче закінчується перемогою «над-
людського» над людським. 

Власні тріумфи Чіполла мимохідь перетворює на при-
вабливу рекламу взаємин володарювання й покори. Для 
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нього важливо не лише позбавити людину свободи волі, а й 
світоглядно це обґрунтувати. Втім, письменник переконли-
во доводить, що у взаєминах «володарювання і покори» 
втрачають людську подобу і той, хто панує, і той, хто скоря-
ється. Саме таке символічне значення має сцена, в якій за-
кляклий під гіпнозом «піддослідний» перетворюється на лаву 
для Чіполли, а той цієї миті скидається на моторошне, фан-
тасмагоричне чудовисько. З цієї ж низки — уподібнення на-
гайки чарівника жезлу античної Цирцеї, за допомогою якого 
вона перетворила супутників Одіссея на свиней.

Цікаво, на який саме характер художник покладає функ-
цію справедливої помсти. На перший погляд здається, ніби 
чемний, догідливий, сором’язливий офіціант Маріо зовсім не 
придатний для цієї ролі. Він не має нічого спільного з лицаря-
ми гідності, які протягом сеансу намагалися протистояти Чі-
поллі. Однак саме цей «негероїчний» герой, змальований 
як цілковита протилежність «сильної особистості», виявив-
ся спро можним вчинити те, чого не в змозі були зробити 
сильніші духом земляки. 

Одурманюючи Маріо, ілюзіоніст удає кохану дівчину й у 
такий спосіб примушує поцілувати себе. Цей глум над почут-
тям любові надихає слухняного кельнера на вбивство. Опо-
відач цілком виправдовує вчинок Маріо, тим самим утвер-
джуючи думку про те, що лише шляхом фізичного знищення 
«надлюдини», що зазіхає на тотальну владу над особистістю, 
звичайна людина може себе захистити. 

Антагонізм чарівника й кельнера підкреслюється систе-
мою контрастних деталей: спотворений горбом тулуб одно-
го — кремезна статура іншого; гострі пальці штукаря — гарні 
аристократичні руки юнака; свердлячий погляд колючих 
очей Чіполли — замріяні імлисті очі Маріо. Не випадково 
обидва персонажі зазначені у назві твору. Тут Маріо навіть на 
першому місці, до того ж протиставлений як особистість, що 
має власне ім’я, гіпнотизерові, котрий зазначений у назві як 
безіменний «чарівник». 
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Відомо, що прототип юнака, реальний Маріо, ніяк не від-
реагував на знущання реального Чіполли. Більше того, наступ-
ного дня, ніби нічого не сталося, обслуговував клієнтів. Трагічну 
розв’язку сюжету авторові випадково підказала донька, коли 
почула від батька розповідь про виступ гастролера: «Я б не зди-
вувалася, — заявила вона, — якби Маріо його застрелив». Ця 
думка збіглася з моральною та мистецькою потребою пись-
менника покласти у творі край злим чарам «сильної особис-
тості», а водночас — показати перспективу неминучого пока-
рання будь-яких володарів натовпу. Визначально, що для фа-
шистської Італії (в якій, до речі, «Маріо» був заборонений) фа-
тальний фінал твору й справді виявився пророчим — 1945 р. 
італійські партизани стратили «надлюдину» Муссоліні.

Отже, в особі юнака проти гіпнотизера постає сама люд-
ська природа, якій органічно притаманні гуманістичні почут-
тя, що вбирають у себе і моральну інтуїцію, і усвідомлення 
власної гідності, і силу опору антилюдяній владі. Цю природу 
можна, як воно й сталося спершу з Маріо, приголомшити 
гіпнозом, але раніше чи пізніше, коли настає мить протвере-
зіння, вона бере реванш і дає відсіч наймогутнішим злим ча-
рам. У ствердженні в новелі віри в перемогу здорових начал 
людської вдачі й виявилася та позиція людяності, яку Т. Манн 
послідовно обстоював у своїй творчості за доби випробу-
вань гуманістичних ідеалів людства.

«Хочеш бути філософом — 
пиши романи»: Альбер КАМЮ

«Ось молодий письменник, який з перших 
кроків проник у саме серце сучасного світу», — так представ-
ляв А. Камю (1899—1961) відомий французький літератур-
ний критик і письменник А. Моруа. І, пояснюючи вражаючий 
успіх Камю у сучасників, додавав, що цей митець був, з одно-
го боку, «живим дзеркалом цілого покоління», а з іншого — 
«прикладом письменника, який ніколи не здається».
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«… на півдорозі 
між злиднями та сонцем»

Альбер Камю народився 7 листопада 
1913 р. на півночі Алжиру у бідній французькій родині. За 
рік після народження Альбера його батько помер у шпиталі 
від ран, отриманих у битві на Марні. Родина переїхала до 
міста Алжир, де мати служила у заможних родинах. Тут, у 
бідняцькому передмісті, минуло дитинство письменника.

Алжирське походження певною мірою вплинуло на фор-
мування його творчої особистості. Усвідомлюючи себе спад-
коємцем великої французької культури, А. Камю водночас 
відчував тісний зв’язок із місцевістю, в якій зростав. Зростав 
як палка й пристрасна «дитина сонця», що з язичницькою 
чуттєвістю була закохана у життя, обожнювала природу й 
намагалася жити на повну силу своїх почуттів. Згодом, став-
ши відомим письменником, він визначив свою культурну іден-
тичність так: «Ніхто більше за мене не прив’язаний до алжир-
ської провінції, а все ж таки для мене є цілком природним 
почуватися вписаним до французької традиції. І так само 
природно, як я навчився дихати, я засвоїв, що любов до рід-
ної землі може розширювати свої межі, при цьому не вми-
раючи. Врешті-решт, я відчуваю себе європейцем саме тому, 
що люблю мою країну». Алжир як тема і як художній простір, 
в якому розгортаються події, був присутній у його творах. 
«Все, про що я писав, так чи так пов’язане з краєм, де я на-
родився», — говорив письменник. 

Попри постійні матеріальні нестатки, Альбер отримав 
ґрунтовну освіту. Йому щастило з учителями. У комунальній 
школі здібного хлопчика, що вирізнявся нестримною жагою 
життя, помітив учитель початкових класів Луї Жермен.

Багато років потому, отримавши Нобелівську премію, 
Ка мю надіслав своєму першому вчителеві теплого листа, 
де за значив: «Мені щойно випала велика честь, якої я не 
шукав і не добивався. Однак як тільки ця звістка дійшла до 



252

ЧАСТИНА ДРУГА
ЛІТЕРАТУРНІ ПОРТРЕТИ КЛАСИКІВ ДОБИ «ІЗМІВ»

мене, я відразу ж подумав спершу про маму, а потім про 
Вас. Без Вас, без Вашої турботливої руки, про стяг ну тої бід-
ному хлопчику, яким я тоді був, без Ваших уроків і Вашого 
прикладу нічого б тако го не відбулося. Я не схильний пере-
більшувати значен ня цього освідчення. Втім, во но принай-
мні дає мені привід сказати Вам, ким Ви були і завжди є для 
мене; запевнити, що Ваші зусилля, праця і щиросердність, 
як і раніше, живуть в одному з Ваших маленьких школярів, 
що залишається, попри роки, Вашим вдячним учнем».

З допомогою Луї Жермена Альбер отримав можливість 
навчатися в Алжирському ліцеї, де потрапив під вплив викла-
дача філософії Жана Греньє. Оригінальний мислитель і тала-
новитий письменник, Греньє відразу ж звернув увагу на об-
дарованого юнака. Він увів свого учня до світу античної та 
християнської культури, познайомив з книжками найвидат-
ніших мислителів Заходу ХІХ ст. — К’єркегора, Шопенгауера, 
Ніцше, з творами відомих представників французької літера-
тури. Дружба між учителем і учнем, що зав’язалася за ліцей-
ської пори, тривала до останніх років життя Камю. 

За підтримки свого духовного наставника Камю вступив 
до Алжирського університету, де мав змогу поглибити знан-
ня з філософії та літератури. Під керівництвом Греньє юнак 
почав писати есе на філософські та літературні теми. 1932 р. 
у студентському щомісячнику були надруковані чотири його 
невеличких твори зазначеного жанру. 

На світогляд Камю значно вплинула хвороба на сухоти, 
що стала його супутником до кінця життя. Неважко уявити 
потрясіння, яке пережив сімнадцятирічний життєрадісний 
юнак, коли довідався про діагноз, що поставили йому лікарі. 

Згадуючи юнацькі роки, Камю зазначав: «Злидні не дозво-
ляли мені повірити, що все гаразд в історії і під сонцем; сонце 
навчало мене, що історія — це ще не все. Змінити життя — так, 
але тільки не світ, який я обожнював». «Сонцем», язичницькою 
чуттєвістю, зв’язком із традиціями південної середземномор-
ської культури живилися його твори 1930-х років.
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1937 р. побачила світ 
перша книжка Камю — збір-
ка есе «Виворіт і лице». Во-
на була видана в Алжирі на-
кладом 350 примірників. У 
цей час письменник був за-
хоплений роботою над пер-
шим своїм романом «Щас-
лива смерть». Завершивши 
його, Камю не наважився 
на публікацію: твір не від-
повідав його вимогам. 

Молодий автор важко 
пе реживав цю творчу невда-
чу. Попри те, що він з сімнад-
цяти років передчував у собі письменни ка, провал романно-
го дебюту наштовхнув його на думку припинити літературну 
діяльність. Своєму наставнику Ж. Греньє, який відгукнувся на 
«Щасливу смерть» нищівним листом, Камю писав: «Ця книжка 
коштувала мені великих зусиль... І тепер, ко ли я дещо відсто-
ронився від неї, мені зовсім не важко зрозу мі ти, що я був за-
сліплений, що топив себе, що у багатьох місцях те, що я пови-
нен був сказати, поступалося місцем тому, що ме ні було при-
ємно говорити... Змушений визнати, що цей провал небайду-
жий мені... Після Вашого листа я дещо спантеличений... Перед 
тим, як знову взятися до роботи, я хотів би почути від Вас лише 
одне, бо тільки Ви можете сказати це прямо. Чи варто ме ні, на 
Вашу думку, продовжувати писати? Я запитую себе про це з 
великим занепокоєнням. Не так вже й багато світлого дано ме-
ні у житті. Письменницька справа — одна з таких речей. Проте 
я прекрасно розумію, що краще бути добрим буржуа, ніж по-
ганим інтелектуалом чи пересічним письменником». Утім, са ме 
література була його справжнім мистецьким покликанням.

У середині 1930-х років А. Камю захоплюється театром. 
В алжирському будинку культури він заснував «Театр праці», в 
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якому був і режисером, і актором. Цей досвід став йому у 
пригоді під час написання власних драм. Згодом він визнав, 
що лише на кону почував себе по-справжньому щасливим.

Ті роки були періодом не лише творчого, а й політичного 
самовизначення письменника. Бажанням змінити життя на кра-
ще було продиктоване рішення Камю вступити до комуністич-
ної партії (1936 р.), з якої, однак, він був виключений 1937 р. за 
відмову підтримати новий курс щодо арабського національно-
визвольного руху. Для письменника цей конфлікт мав принци-
повий світоглядний характер: симпатизуючи соціалістичним 
ідеям, він тверезо оцінював практику їх втілення, сумним при-
кладом якої була побудова «комуністичного раю» у сталінсько-
му СРСР. «Записник» А. Камю містить доволі різкі судження з 
цього приводу: «...як примирити комунізм із почуттям огиди?»

Проте, офіційний розрив з комуністичним рухом аж ніяк 
не означав для Камю самоізоляції у «вежі зі слонової кості». «З 
несправедливістю або співпрацюють, або борються», — про-
голошував письменник. Протест проти несправедливості, яку 
він спостерігав у суспільно-політичному житті Алжиру, надих-
нув його на публіцистичний цикл статей «Злидні Кабілії» (1939).

1939 р. відзначив перелам в особистому житті та твор-
чості письменника. Він познайомився із Франсіною Фор, яка 
згодом стала його другою дружиною та матір’ю двох його 
дітей. У пресі регулярно друкуються його рецензії на книжки 
сучасних філософів і письменників; виходить збірка «Шлюб-
ні бенкети», що містить лірико-філософські есе про красу 
Середземномор’я. У цей час він інтенсивно працює над по-
вістю «Сторонній», драмою «Каліґула» та великим філософ-
ським твором «Міф про Сізіфа», які невдовзі принесуть йому 
широке визнання у Франції та за її межами. 

1940 р. Камю переїхав до Парижа, де увійшов до складу 
редакції авторитетної газети «Парі суар». Наступ німецьких 
військ 1941 р. змусив його разом з дружиною виїхати до 
Орана. Тут письменник вчителював у приватній школі для єв-
рейських дітей, виключених з державних ліцеїв; виступав у 
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пресі із закликами до морального опору фашистській навалі. 
За його ініціативою була створена нелегальна група, що при-
ймала політичних біженців із Франції. Незабаром Камю по-
вернувся до столиці Франції, де долучився до підпільної бо-
ротьби з німецькими окупантами: збирав розвіддані для пар-
тизанів, працював у нелегальній газеті «Комба», що була ру-
пором Руху опору. Досвідом перебування в окупованому 
Па ри жі живилася робота над публіцистичними статтями «Лис-
ти німецькому другові» (1943—1944) та романом «Чума» 
(1947). Публікація цього роману мала світовий резонанс.

То були роки його тріумфу. Високий, привабливий пись-
менник-інтелектуал з легендарним минулим борця за націо-
нальне визволення, Камю був душею будь-якої компанії. Бо-
ротьба з небезпечною хворобою надавала його образу осо-
бливої мужності. «Він подобався, його любили...» — згадувала 
французька письменниця Симона де Бовуар. Доброзичливо 
до ньо го поставилася й паризька «ліва» інтелігенція. Однак не-
вдовзі ідейні розбіжності письменника з «лівим» рухом набу-
ли характеру гострого конфлікту. Відчуваючи себе «соціаліс-
том у душі», Камю водночас відверто виступав із критикою 
соціалістичних диктатур у СРСР та Східній Європі. «Ми ніколи 
не скажемо «так» соціалізму концентраційних таборів!» — 
так називався відгук Камю на статті тодішнього міністра внут-
рішніх справ Франції, відомого своїми симпатіями до соціа-
лістичних ідей. Чимало з прихильників соціалізму сприйняли 
його критику як зраду «прогресивних» політичних ідеалів. 

На такому тлі створювалася «Бунтівна людина» — одна з 
найґрунтовніших філософських праць А. Камю. Розміркову-
ючи в ній над проблемами історичного нігілізму, що сягнув 
своєї вершини у гітлерівській та сталінській диктатурах, автор 
наголошував на закономірності процесу переродження ре-
волюції у тиранію. Це есе, надруковане на початку 1950-х 
ро ків, здійняло хвилю пристрасної полеміки. Проти Камю 
виступив лідер французької «лівої» інтелігенції, відомий пись-
менник-екзистенціаліст Жан-Поль Сартр.
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За умов психологічного тиску митець дедалі більше відда-
ляється від літературних кіл Парижа. Проте він залишається вір-
ним позиції опору будь-якому політичному насильству. Наве-
демо лише деякі факти: 1952 р. він вийшов зі складу ЮНЕСКО 
на знак протесту проти прийняття до організації франкістської 
Іспанії; за рік потому виступив на підтримку робітничого по-
встання у Східному Берліні, що було придушене за допомо-
гою радянських танків; 1956 р. — приїхав до Алжира, де звер-
нувся до учасників політичного конфлікту із закликом до миру 
(тамтешні екстремісти відповіли: «Смерть Камю!»). 

За цей період були створені повість «Падіння» (1956), 
збірка новел «Вигнання і царство» (1957). Значну увагу пись-
менник приділяв публіцистиці, в якій пріоритетне місце по-
сіла тема «митець і суспільство».

Нобелівську премію Камю отримав у 43-річному віці. Між 
іншим, його кандидатуру на здобуття найвищої нагороди ви-
сували ще раніше — 1947, 1949, 1952 і 1954 рр. Однак тоді 
він здавався надто молодим для такої відзнаки. Дізнавшись 
про присудження Нобелівської премії, письменник розгу-
бився. Він навіть мав намір відмовитися від неї, як раніше від-
мовлявся майже від усіх інших нагород. І справді, святкування 
перетворилося для нього на справжнє випробування. Газети 
та журнали наввипередки писали про світськість молодого 
лауреата, що дало підстави для звинувачення його у мораль-
ній зраді: у такий спосіб, мовляв, виявилася його прихована 
любов до аристократії, смокінгів та бенкетів. Усі ці звинува-
чення посипалися на людину, глибоко схвильовану політич-
ною драмою Алжиру, роздратовану галасом навколо влас-
ного імені, стомлену творчим перенапруженням та сумніва-
ми щодо своєї мистецької обдарованості. Пізніше на запи-
тання, чи природно він почуває себе у ролі письменника, 
А. Камю відповів: «Так, якщо мати на увазі мої особисті стосун-
ки. Втім, публічний аспект мого ремесла, який я ніколи не 
любив, стає для мене просто нестерпним». А незадовго до 
смерті в одному своєму інтерв’ю письменник зізнався, що 
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нападки преси з приводу отримання ним Нобелівської пре-
мії його глибоко вразили. «Для того, — підкреслював пись-
менник, — хто все своє життя нічого не домагався, однаково 
обтяжливі і надмірна похвала, і надмірна образа. Проте не за-
баром я знайшов відчуття, на яке можу опертися за найсупе-
речливіших обставин. Чи знаєте ви слова людини, яка проти 
власної волі була великим одинаком? «Вони мене не люблять. 
Та хіба це підстава для того, щоб їх не благословляти?».

Останніми роками письменник, виснажений депресія-
ми, від чував вичерпаність своїх життєвих і творчих сил. 4 січ-
ня 1960 р. він загинув в автомобільній катастрофі. У йо го 
дорожній сумці знайшли чернетку незавершеного рома-
ну «Перша людина». 

На перехресті літератури та філософії

І художні, і філософські тексти А. Камю бу-
ли пронизані пафосом заперечення, який почасти був зумов-
лений обставинами особистого життя митця (насамперед — 
тяжкою хворобою, що рано поставила письменника на межу 
життя та смерті), а почасти — самою добою двох світових війн 
і розквіту тоталітаризму, котра зруйнувала засади європейсь-
кої гуманістичної цивілізації. «Язичник» за своїм світовідчуттям, 
Камю протиставляв безуму світової історії мудрість і гармонію 
природи. «Можна відкинути, — говорив він, — будь-яку істо-
рію і при цьому жити у злагоді з морем та зірками».

Духовні шукання Камю відбувалися у річищі уявлень екзис-
тенціалізму — широкого напрямку філософії, що у його полі 
впливу сформувалася «література екзистенціалізму». До ше-
реги мислителів-екзистенціалістів зараховують М. Гайдеггера, 
К. Ясперса, Л. Шестова, М. Бердяєва, М. Бубера, С. де Бовуар та 
багатьох інших. В екзистенціалістській філософії акцент по-
ставлено безпосередньо на проблемі людського існування, 
на особливостях переживання індивідом свого «буття у світі». 
Сутність власного існування, згідно з екзистенціалістськими 
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уявленнями, розкривається перед особистістю, «закинутої» у 
світ, у мить глибокої кризи — у так званій межовій ситуації.

Згодом Камю виступав проти того, аби його зарахову-
вали до табору войовничих «атеїстичних екзистенціалістів» 
на чолі з Ж.-П. Сартром. Та й з боку цього табору лунала су-
вора критика на адресу автора «Бунтівної людини». Утім, вті-
лені у творчості Камю концепції виявляють чимало спільних 
рис з ідеями екзистенціалізму. Сам митець, відмежовуючись 
від Сартра та його послідовників, говорив про те, що ладен 
вважати себе екзистенціалістом лише з огляду на спорідне-
ність своїх творів з тенденціями, зазначеними у книжках та-
ких мислителів та письменників, як М. Бердяєв, Л. Шестов, 
Ф. Достоєвський, А. Мальро та ін.

Центральне місце у художньому світі А. Камю належить ка-
тегорії абсурду. Абсурдом, за Камю, просякнуте не лише що-
денне життя людей, а й історія з її кривавими трагедіями. Втім, 
людина не повинна скорятися «царству абсурду», на яке пере-
творюється «світ без Бога» — тобто світ без вищого смислу і ви-
щої мети. Саме бунт проти абсурду становить, згідно з філосо-
фією Камю, зміст «істинного буття» людини. Своєрідним симво-
лом такої боротьби з абсурдом у нього постає запозичений в 
античній міфології персонаж на ім’я Сізіф («Міф про Сізіфа»).

За легендою, мстиві боги прирекли Сізіфа до одвічного 
покарання. Він повинен був котити на гору уламок скелі, який 
щоразу зривався додолу, і тоді покараний мав усе починати 
знову. Сходячи до підніжжя гори, Сізіф Камю усвідомлює не-
справедливість своєї долі, проте не благає про пощаду, а ста-
виться до своїх катів із гордим презирством. Ця позиція, за 
Камю, є прикладом незламності людського духу. 

Однак настанову на непокірність, яку проповідував Ка-
мю, не слід зводити до ідеї анархічного бунту. Сам письмен-
ник згодом визнав, що неможливо жити лише заперечен-
ням і що бунт людини проти абсурду має бути спрямований 
на ствердження моральних цінностей. Щоправда, ці цін-
ності, на переконання Камю, людина ХХ ст., зневірена і у 
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християнстві з його ідеєю покірності, і у марксизмі з його 
закликом до соціальної революції, має відкривати лише в 
самій собі, аби бути здатною мужньо протистояти абсурд-
ності буття, обстоюючи цінність свого розуму, гідності, лю-
дяності. Вона має опиратися злу, навіть попри усвідомлення 
неможливості остаточно перемогти у цьому нерівному дво-
бої. Таке тлумачення конфлікту людини зі світом утворюва-
ло підвалини «трагічного гуманізму» А. Камю. 

У критиків — сучасників митця неодноразово виникала 
думка про те, що його творчість реалізовувала заздалегідь про-
думану програму. Така програма дійсно існувала. Ще пись мен-
ником-початківцем Камю склав план майбутнього творчого 
шляху, який мав поєднати три напрямки його творчого розви-
тку: театр, філософію та літературу. При цьому письменник 
прагнув до чіткого розмежування «жанрів»: твори для сцени 
насичувати енергією дії, у романах та новелах перекладати фі-
лософські ідеї мовою художніх образів; що ж до есе, то вони 
використовувалися як можливість для розгорнутого й ґрун-
товного пояснення власне філософських концепцій. 

Філософські, прозові та драматичні твори Камю стано-
вили органічну єдність. Їх пов’язувала спільна тематика. Згід-
но з планом молодого письменника, відповідно до тем, які 
розроблялися у різних жанрах, його творчість мала поділя-
тися на три етапи (або «три цикли»). Перший — «цикл абсур-
ду». Він охоплював філософське есе «Міф про Сізіфа» (1942), 
повість «Сторонній» (1942), п’єси «Каліґула» (1944) і «Непо-
розуміння» (1944). Зазначені твори оберталися навколо єди-
ного тематичного центру — абсурдності людського існуван-
ня і були просякнуті пафосом заперечення. До речі, автор 
навіть мав намір видати їх однією книжкою. 

У другий період був створений «цикл бунту», до якого, 
зокрема, належать роман «Чума» (1947), п’єси «Стан облоги» 
(1948) і «Праведники» (1950), філософська праця «Бунтівна 
людина» (1951). Вони містили певну «позитивну програму» — 
ідею морального опору людини абсурдному світові. 
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Третій етап свого творчого шляху письменник визначав 
як «цикл любові». Його мали представляти роман «Перша 
людина», п’єса «Дон Фауст», що переосмислювала теми Фа-
уста та Дон Жуана, а також філософське есе про античну 
богиню Немезиду. Втім, на останню заплановану сходинку 
пись менникові піднятися не судилося: раптова смерть не 
дозволила втілити цікаві задуми нових книжок. Творчі ідеї 
щодо реалізації завдань третього етапу, та й зміст творчої 
програми Камю взагалі, засвідчують, що у мистецькому роз-
витку він мав намір пройти шлях від заперечення абсурд-
ного світу до ствердження любові як найголовнішої цін-
ності життя. «Слід любити життя, — писав Камю, — понад 
його сенс, говорить Достоєвський. Так, бо коли любов до 
життя зникає, жоден смисл не може дати нам втіхи».

Цікаво, що провідну тему кожного «циклу» письменник 
позначив певними образами античної міфології, які у його 
інтерпретації набули характеру містких узагальнень, а зго-
дом стали усвідомлюватися як епохальні символи. Так, етапу 
«абсурду» відповідав Сізіф, що мусив терпіти віковічну муку 
безглуздої праці, етапу «бунту» — образ покараного, але не-
зламного Прометея, етапу «любові» — образ Немезиди, що, 
за Камю, втілював ідеї «міри» та справедливості.

Творчість А. Камю розвивалася у річищі західного мо-
дернізму. Як митець, обдарований талантами письменника 
й мислителя, він зробив значний внесок у розвиток ін те-
лектуально-філософської прози ХХ ст. Модерністською є 
створена ним картина світу: на її історичний (сучасний пись-
меннику) вимір накладається вимір «вічний», завдяки чому 
створюються універсальні «моделі» буття. Модерністськи-
ми є і його експерименти з художньою технікою. Зрештою, 
з однією із модерністських тенденцій письменника поєдну-
вало прагнення синтезувати сучасну поетику з традиціями 
літератури античності та французького класицизму. Ця на-
станова на збереження кращих здобутків класики визнача-
лася як «новий класицизм».
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«Як жити без благодаті?»

Неабиякий успіх мала повість А. Камю 
«Сто ронній». Ще у рукопису вона була високо оцінена най-
видат нішими письменниками Франції й одразу прийнята до 
публі кації. Образ головного героя сучасники сприймали як 
уособ лення світовідчуття молоді 30—40-х років ХХ ст. 

В основі сюжету цього твору, приналежного, як вже за-
значалося, до «циклу абсурду», — «абсурдний» злочин мо-
лодого клерка на ім’я Мерсо: «через сонце» він раптово 
вбив людину, до того ж висловив бажання, щоб на його 
страті було якнайбільше глядачів, котрі б зустріли його «ви-
гуками ненависті».

Осмислюючи те, що відбулося, герой Камю уникає мо-
рального суду над собою. Натомість він засуджує непра-
ведний світ, в якому цінність людського життя перекреслю-
ється, як йому здається, смертю, в якому все — від побуто-
вих дрібниць до найважливіших питань існування — ураже-
не абсурдом. Засуджує він і бездушне суспільство, що при-
криває внутрішню порожнечу штучною чемністю й фаль-
шивою доброчесністю. Мерсо почувається «стороннім» у 
цьому суспільстві, і саме через те, що він «сторонній», сус-
пільство прагне його позбутися.

Здавалося б, злочин Мерсо не має ані ґрунтовної психо-
логічної зумовленості, ані мети. Однак його вчинок має певні 
екзистенційні мотиви. Йдеться про стан духовного висна-
ження людини, яка відчуває себе «занедбаною» в абсурдно-
му світі та інстинктивно обирає шлях його заперечення. На 
прикладі долі Мерсо Камю показує, як людина, що втратила 
духовні орієнтири, заходить у глухий кут.

Усвідомлюючи небезпеку вільного від моралі бунту про-
ти абсурду, письменник наголошував: «Почуття абсурду, коли 
з нього намагаються видобути правила дії, робить вбивство 
принаймні байдужим, а отже — припустимим. Якщо немає 
віри, якщо ніде немає сенсу і неможливо стверджувати цін-



262

ЧАСТИНА ДРУГА
ЛІТЕРАТУРНІ ПОРТРЕТИ КЛАСИКІВ ДОБИ «ІЗМІВ»

ність будь-чого, тоді все дозволене й все не має значення. 
Можна топити печі крематоріїв, а можна й лікувати хворих 
на проказу». Як відомо, сам він беззастережно обирав по-
зицію боротьби зі злом — і тоді, коли був учасником Руху 
опору, і тоді, коли виступав проти сталінської диктатури. Ідея 
боротьби з ворожими людині силами зла була ним пере-
конливо втілена у романі «Чума».

Значним твором А. Камю є повість «Падіння» (1955). 
Дехто з сучасників убачав у ній викривальний памфлет, 
спрямований проти французьких «лівих» кіл, і зокрема — 
атеїстичних екзистенціалістів, з якими митець конфліктував 
під час роботи над нею. Були й спроби прочитати твір як 
гірку самокритику письменника. Втім, як зазначав сам ав-
тор, образ «судді на покаянні» був узагальненням цілого по-
коління повоєнної інтелігенції, для якого «тягар життя» — 
безнадійно самотнього, позбавленого віри в Бога й духо-
вних цінностей — виявився нестерпним. 

Головний герой повісті — Жан-Батист Кламанс — у ми-
нулому блискучий адвокат, захисник вдів і сиріт, а нині юри-
дичний радник крадіїв та повій. Трагедія його «падіння» по-
чалася однієї осінньої ночі, коли він став свідком самогуб-
ства молодої жінки. Кламанс нічого не зробив для того, 
щоб її зупинити. Ця подія стала вихідним пунктом його стрім-
кої деградації. Осмислюючи тодішню провину, герой по-
волі доходить висновку, що головним мотивом його життя 
було зухвале презирство до людей. У нотатках Камю міс-
титься така заувага щодо Кламанса: «Він не здатний на ко-
хання». Це і є ключ до розуміння образу головного героя 
повісті та ситуації його «падіння».

Новела «Іона, або Художник за роботою» була написана 
А. Камю в останній період його творчості, затьмарений по-
силеним відчуттям самотності, напруженим переживанням 
стану «внутрішнього вигнання». Відлуння цих настроїв про-
стежується і в новелі. Автор розкриває драму художника, 
який розривається між творчістю та життям, між досконаліс-
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тю прекрасного та неминучістю реального. Розв’язка новели 
є трагічною та іронічною водночас: сховавшись від людей, 
що заважали йому займатися живописом, Іона у відчайдуш-
ній самотності так і не спромігся нічого створити. Полотно, 
над яким він працював, лишилося зовсім чистим, і лише по-
середині маленькими літерами було написане одне-єдине 
слово, яке до того ж не можна було розібрати: чи то «солі-
дарний» («solidaire»), чи то «самотній» («solitaire»). 

Роман «Чума»

Над романом «Чума» письменник працю-
вав близько восьми років, упродовж яких кілька разів змі-
нювалися і загальна концепція твору, і його зміст. 

Перші нотатки про роман датовані ще 1938 р. Первіс-
ний нарис розповідав про двох бідних молодих людей, які 
попри злидні та абсурдність ворожого світу знайшли свою 
«зачаровану пустелю» щастя — любов. Згодом, уже в оста-
точному варіанті роману ця історія майже без змін була 
перенесена до зворушливої сповіді скромного чиновника 
міської мерії Жозефа Грана. Отже, на початковому етапі 
роботи важливу роль відігравала тема кохання.

Звістка про початок Другої світової війни, що застала 
Камю в Алжирі, суттєво змінила первісний задум. Війна була 
сприйнята митцем як наочне втілення абсурдності існуван-
ня. Відтак ідея абсурду набула конкретного соціально-істо-
ричного забарвлення. 

1941 р., стомлений подорожжю шляхами переможе-
ної Франції, Камю прибув до Орана, одного з приморських 
міст Алжиру. Місто справило на нього гнітюче враження. 
«Немає жодного місця, — відзначав письменник, — що його 
оранці не спотворили б якоюсь огидною будівлею, здат-
ною перекреслити будь-який пейзаж. Місто, що відверта-
ється від моря, обертаючись навколо своєї осі, ніби рав-
лик». Таким Оран увійшов до його роману.
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Поволі у задумі твору почала набувати першочергової зна-
чущості ідея активного опору злу. Цей важливий поворот за-
фіксований також чернетками Камю: «Усі борються — кожен 
по-своєму. Боягузтво — лише у тому, аби встати навколішки».

На поверхні сюжет твору виглядає як опис пошесті чуми 
в алжирському місті Орані. Крок за кроком автор розкри-
ває динаміку розвитку епідемії: від перших сигналів лиха — 
загадкової хвороби щурів, що блискавично перекинулася 
на людей, — до народного свята, яким городяни відзначили 
перемогу над смертю, котра лютувала у їхньому місті. Ши-
роким планом змальовані в романі герої, що обрали шлях 
боротьби з чумою. Деякі з них полягли жертвами хвороби. 
Врешті-решт, чума відступила.

Під поверхнею розлогого звіту про пошесть відкрива-
ються пласти інакомовних значень. Насамперед — алего-
ричний зміст, на який вказує взятий за епіграф до роману 
вислів відомого англійського письменника Д. Дефо: «Якщо 
вільно зобразити ув’язнення через інше ув’язнення, то й 
вільно зобразити будь-який реальний предмет через щось 
таке, що не існує». Слова Дефо містять зачин теми ув’язнен-
ня, що поєднує вигаданий сюжет про блокаду зачумленого 
Орана з реальною історичною ситуацією в Європі, ураже-
ної бацилами «коричневої чуми» (ця метафора була поши-
реним у тогочасній пресі визначенням гітлерівської пошес-
ті, отож сама назва роману Камю сприймалася його сучас-
никами як натяк на нацистську окупацію).

У тексті книжки розсипані численні думки оповідача та 
його друзів, що постійно нагадують про таке «подвійне ба-
чення» речей. До реалій німецької окупації відсилають і деякі 
деталі опису пошесті. Наприклад, ізоляція хворих на чуму у 
лікарні асоціюється з гестапівськими в’язницями; стадіони, 
заповнені людьми, взятими на карантинний облік, — з конц-
таборами; процедура захоронення померлих — з масовими 
розстрілами невинних людей тощо. Сам Камю зазначав, що 
головним змістом його роману є боротьба європейського 



265

Р О З Д І Л 2
НОВІ ОБРІЇ МОДЕРНІСТСЬКОЇ ПРОЗИ 

опору проти нацизму. «Доказом цього є те, що ворог, не на-
званий у романі прямо, був впізнаний всіма і у всіх країнах 
Європи... «Чума» є дещо більше за хроніку опору...»

Варто, проте, у цьому поясненні звернути увагу на визна-
чення: «дещо більше за хроніку». Очевидно, письменник мав 
на увазі ті символічні значення сюжету «Чуми», що виходять за 
межі тлумачення роману лише як алегорії Другої світової ві-
йни. Адже розповідь про оранську пошесть може бути про-
читана як символічне узагальнення численних катастроф но-
вітньої історії — таких, як тоталітарні режими у СРСР, Угорщині 
чи Китаї, аж до сучасних політичних диктатур, локальних воєн, 
міжнаціональних конфліктів тощо. Та й в історії минулого 
можна знайти безліч прикладів подібних ексцесів політичної 
влади. Не випадково Камю зашифровує ситуацію «колектив-
ного лиха» саме в образі чуми — хвороби, що здобула чорну 
славу давнього супутника людства. Чума виростає у творі у 
символ метафізичного Зла, страшної руйнівної сили, що за-
грожує людському життю, а проблематика роману поверта-
ється під кутом головних екзистенційних питань — пережи-
вання особистістю «межової ситуації», пошуків духовної опо-
ри в абсурдному світі, морального вибору тощо.

Багатошарова побудова сюжету зумовила своєрідність 
жанру твору. З одного боку, роман написаний у формі «хроні-
ки», від особи безпосереднього учасника подій. Саме так ви-
значає свої нотатки в романі оповідач; з позначенням «хроні-
ка» роман деякий час виходив і на батьківщині письменника. У 
творі читач постійно натрапляє на статистичні дані, які з факто-
графічною точністю відбивають динаміку перебігу пошесті, 
що також надає оповіді документального забарвлення.

Але з другого боку, роман побудований як притча, що в 
інакомовній формі порушує одвічні проблеми людського буття 
й насичена найширшими філософсько-моральними узагаль-
неннями та складною символікою. Дослідники ставлять «Чуму» в 
один ряд з найвидатнішими романами-прит чами ХХ ст. — «Про-
цесом» і «Замком» Ф. Кафки, «Котлованом» А. Платонова та ін.
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«Фактографічна» та «символічна» проекції в романі по-
стійно накладаються одна на одну. Завдяки цьому, напри-
клад, Оран, не втрачаючи рис конкретного міста, позначе-
ного на карті Алжиру, і водночас відтворюючи дух Європи, 
«ув’язненої» в тенетах нацистської окупації, стає «універсаль-
ною моделлю Міста». Відтак письменник підводить читача 
до усвідомлення того, що випробування, через які пройшли 
його герої, могли б трапитися деінде на земній кулі.

Реалізуючи завдання зображення чуми як загального ли-
ха, Камю створює колективний портрет оранців. В експози-
ції роману наголошується на похмурій банальності їхнього 
одноманітного життя, позбавленого сильних почуттів і духо-
вних поривань. Здається, ніби самим своїм невдалим розта-
шуванням і недоладною архітектурою Оран пригнічує свідо-
мість своїх мешканців. У цьому місті, що розташоване десь на 
манівцях цивілізованого світу й вражає своєю байдужістю до 
краси та романтики, люди немов приречені на існування «за 
звичкою», без несподіванок і потрясінь. 

Отож не дивно, що моровиця щурів майже не порушила 
звичного ритму життя його мешканців. Однак згодом звістка 
про пошесть поклала край суспільному спокою. Офіційне ви-
знання чуми і зумовлена ним блокада Орана породили в людях 
панічний страх, почуття занедбаності й самотності. Оранці від-
чули себе в’язнями, приреченими до страти. Це змусило їх під 
іншим кутом поглянути на своє існування. У розпачі деякі оран-
ці штурмували охоронників міської брами, грабували порожні 
будинки тощо. Втім, головним було те, що більшість мешкан-
ців проклятого міста здобули почуття згуртованості перед на-
валою біди й відкрили для себе цінність кожної миті життя. 

На тлі колективного портрета оранців вияскравлюють-
ся окремі постаті борців з чумою. 

Одним з перших б’є на сполох лікар Ріє, перу якого, як 
з’ясовується у фіналі, і належить ця «хроніка». Від основної 
маси оранців, що до пошесті жили «неусвідомленим життям», 
його відрізняє відкритість екзистенційним питанням. Адже і 
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до трагедії Ріє день у день стикався з «межовими ситуаціями», 
день у день ішов він у бій проти смерті, що загрожувала його 
пацієнтам. Лікарська практика навчила його покладатися ли-
ше на власні сили, рішуче діяти й брати на себе відповідаль-
ність за життя інших людей. Саме так герой поводиться і під 
час пошесті. І не лише тому, що самовіддано боротися з хво-
робою його зобов’язує клятва Гіппократа. У допомозі тим, 
хто страждає, він вбачає свій моральний обов’язок, котрий 
виконує без прекраснодушних слів, як буденну роботу.

Не випадково вести «хроніку» доручено саме цьому пер-
сонажу роману. Як людина, що перебуває в епіцентрі подій, 
Ріє має про пошесть найповніше уявлення. А як лікар він за-
дає «літопису» потрібний тон, що за своєю фактографічною 
точністю та підкреслено сухим викладом наближається до 
медичного опису історії хвороби. 

Найближчий сподвижник лікаря Ріє — Жан Тарру. Він 
оселився в Орані незадовго до трагедії. Життєлюбний і муж-
ній, наділений почуттям внутрішньої свободи, він справляє 
враження неординарної особистості. Незвичайним був і йо-
го попередній життєвий шлях, якому, на відміну від біогра-
фій інших героїв твору, письменник приділяє помітну увагу. 
Син поважного прокурора, Тарру полишив рідний дім після 
того, як пережив стрес на судовому процесі, під час котро-
го його батько добився для обвинуваченого смертного ви-
року. Бунт проти законів буржуазного світу, на сторожі яких 
стояв батько-прокурор, привів юнака до «лівого» політич-
ного руху. 

Однак і в середовищі революціонерів герой стикнувся з 
жорстокістю, якою на практиці супроводжувалися спроби 
встановити справедливий порядок речей. Як і батько-проку-
рор, лицарі революції виявилися невільними вбивцями. Відріз-
нялися лише політичні гасла, під якими проливалася кров.

Цей життєвий досвід назавжди прищепив Тарру відразу до 
політики. Місце колишньої віри у революцію заступила віра у 
моральність. Переконання, що у будь-яких випадках потрібно 
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«ставати на бік жертв, аби хоч якось обмежити розмах лиха», 
спонукає героя організувати в зачумленому Орані добровіль-
ні санітарні дружини. Він самовіддано допомагає лікареві Ріє, 
щодня виявляючи справжній моральний стоїцизм, співчуття до 
таврованих чумою людей, безмежну відвагу. Героїчна вдача 
Тарру сповна розкривається у сцені його смерті від чуми.

Непростими шляхами до загону борців з чумою прихо-
дить паризький журналіст Раймон Рамбер. Відряджений до 
занедбаного алжирського міста, спочатку він почувається в 
Орані «стороннім». А відтак запевняє себе та інших, ніби 
оранська трагедія його не обходить. До того ж у Парижі він 
залишив кохану, і думка про тривалу розлуку з нею здається 
йому нестерпною. Все це спонукає героя вперто шукати 
засобів втечі з блокадного міста. Однак згодом Рамбер пе-
реглядає своє ставлення до подій, свідком яких він випадко-
во став. Цінність індивідуального щастя тьмяніє на тлі оран-
ської трагедії. Негідно й соромно, вважає герой, насолоджу-
ватися особистим щастям у той час, коли від чуми гинуть 
тисячі людей. Тому він відмовляється від можливості поки-
нути Оран і приєднується до соратників лікаря Ріє. 

Чума зумовлює зрушення і у світогляді священика Пан-
лю. Звістку про чуму він, згідно з християнською системою 
уявлень, тлумачить як Божу кару, наслану на оранців за їхні 
гріхи. У першій своїй проповіді він закликає паству покаяти-
ся, очиститися, покірно прийняти лихо, зрештою, не покла-
дати надій на медицину, а цілком довіритися Господній волі. 
Однак поволі ідея покарання у свідомості Панлю поступа-
ється місцем ідеї милосердя, що вимагає усіма можливими 
засобами допомагати жертвам лиха. Ці переконання нади-
хають його на участь у роботі санітарної дружини. 

Протест проти пошесті абсурду й зла виникає і в душі не-
помітного службовця міської мерії Жозефа Грана. Образ цієї 
«маленької людини» є проводирем двох значущих для Камю 
тем — кохання та творчості. Щоправда, обидві вони набува-
ють абсурдного характеру. Адже кохання Грана — це сумні 
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рештки колишнього щастя, яке затонуло у плині буденності. 
Стомившись від нудьги подружнього життя, дружина поки-
нула Грана. У цьому, вважає Гран, є і його провина: адже він не 
знайшов влучних слів — слів любові, які змогли б зупинити 
його Жанну. Відтоді Гран вперто шукає ці влучні слова, аби 
хоч із запізненням висловити свої почуття до колишньої дру-
жини. Так само він шукає їх і у своїй літературній творчості, що 
зводиться до постійного перероблення однієї-єдиної фрази, 
якою буцімто має починатися ненаписаний роман.

Фраза, яку з несамовитим завзяттям шліфує герой, зма-
льовує чепурну амазонку, що погожим травневим ранком 
скакала верхи квітучими алеями Булонського Лісу. Такий 
«зачин» засвідчує, що задуманий твір має обертатися навко-
ло теми кохання. «Цей ненаписаний роман, — зазначає до-
слідник С. Фокін, — задуманий Граном як спізніле освідчен-
ня, як спроба останнього пояснення; не випадково у мить 
відчаю замість численних «амазонок» він просто пише лис-
та коханій: «Люба моя Жанно, сьогодні Різдво…» 

Отже, любов і творчість утворюють духовну нішу, в якій 
цей герой знаходить спасіння від задушливої атмосфери 
«мирного» оранського життя. Однак реалії чуми унемож-
ливлюють втечу у світ «чистого мистецтва» та журби, опови-
тої мріями про втрачене кохання. Це, зокрема, підкреслю-
ється кричущим контрастом між наївно-ідилічним звучан-
ням фрази про амазонку й страшною реальністю «міста-
мученика». Та й сам Гран, який щоденно жертвує бажанням 
усамітнитися у «вежі зі слонової кості» заради небезпечної і 
виснажливої роботи у санітарній дружині, унаочнює думку 
автора про те, що під час тяжких «хвороб» історії при страсть 
митця до його мистецтва має поступитися місцем мораль-
ному обов’язкові взяти участь у битві зі злом.

Усіх цих героїв, різних за своїм світоглядом та життєвим 
досвідом, поєднує переконання у тому, що пошесть є «спра-
вою кожного». Адже за її умов, як зазначає у романі отець 
Панлю, «всіляка байдужість злочинна». Правоту цього твер-
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дження письменник доводить на прикладі долі Коттара, яко-
го байдужість до страждань співвітчизників і зосередженість 
на егоїстичних корисних інтересах перетворюють на не-
вільного «спільника» чуми. Важливо, що герої-борці обира-
ють шлях активної протидії злу внаслідок вільного морально-
го вибору, а не через нав’язаний ззовні (професією, релігією, 
ідеологією та іншими чинниками) обов’язок.

Ідея морального вибору є, власне, стрижнем кожного з 
персонажів «Чуми». Тому вони змальовані дещо схематич-
но, як своєрідні ілюстрації різних «відповідей» на духовні 
питання, що постають перед людиною у «межовій ситуації». 
Автора цікавить насамперед не так психологія чи біографія 
його героїв, як їхнє екзистенційне кредо. 

За логікою Камю, перемогти зло остаточно людина не 
в змозі. У фінальних рядках роману зазначено: «…бацила 
чуми ніколи не вмирає, ніколи не щезає, десятиліттями вона 
може дрімати десь у закрутку меблів або в стосі білизни, 
вона терпляче вичікує своєї години в спальні, в підвалі, у ва-
лізі, в носовичках та паперах, і, можливо, настане день, ко-
ли на лихо і в науку людям чума розбудить пацюків і пошле 
їх конати на вулиці щасливого міста» 180. Однак це не озна-
чає, що жертовна боротьба Ріє та його товаришів проти чу-
ми була марною. Вона мала своїм вищим сенсом обстою-
вання засадничих духовних цінностей — моральної гіднос-
ті, людяності, співчуття і самовідданої допомоги постраж-
далим, почуття відповідальності за долю суспільства — за 
умов натиску згубних сил.

«Трагічний гуманізм» бунту героїв Камю полягає у тому, 
що, навіть усвідомлюючи обмеженість своїх можливостей 
у боротьбі зі злом, вони не складають зброї. Як зазначив 
С. Великовський, ««Чума» — це насамперед книжка про тих, 
хто чинить опір, а не про тих, хто здався, книжка про сенс 
існування, який знаходиться серед безладу життя».

180 Текст цитується у перекладі А. Перепаді.
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«Фуга смерті» Пауля ЦЕЛАНА 
як пам’ятка поезії Голокосту

Підсумок під добою Модерну підбила 
Дру га світова війна — найстрашніша за всю 
історію людства. Загальний театр бойових 
дій під час цієї війни у 5,5 разів перевищив 
аре ну Першої світової війни. Лише у та-
борах смерті загинуло 11 мільйонів чо-
ловік — тоб то більше, ніж за всю Першу 
світову війну. За цими сухими цифрами й 
фактами, які самі по собі вражають нечу-
ваним розмахом самознищення людст-
ва, стоять численні трагедії й непоправні 
втрати, обірвані життєві шляхи й зруйно-
вані долі, знівечені тіла й розтоптані душі. 
Після перемоги над гітлерівською Німеч-
чиною склалася двополюсна модель світу, 
яка визначалася протистоянням двох во-
рожих таборів — капіталістичного та со-
ціалістичного, що мало характер «холод-

РозділРозділ  33
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ної війни» з усіма ознаками загрози третьої світової битви. 
При цьому на території країн соціалістичного табору утвер-
дилися тоталітарні режими, що прикривалися високими ко-
муністичними гаслами, а насправді здійснювали антигуманну 
політику. Таким був початок другої половини ХХ ст.

Пережита Друга світова війна стала глибоким потрясін-
ням для культурної свідомості: виявивши незбагненне проти-
річчя між високим рівнем розвитку західної цивілізації та ре-
цидивом варварства, що вибухнуло у самому серці Європи, 
вона поставила під питання віру у сенс і цінність культури. 
«Як, — запитував швейцарський письменник М. Фріш, — лю-
ди, котрі насолоджувалися музикою Баха та Генделя, могли 
розстрілювати немовлят?». «Що це за підлі часи, за яких / На-
віть бесіда про дерева злочинна, / Оскільки вона замовчує 
тьму лиходійств!», — дивувався Б. Брехт. «Писати вірші після 
Освенціма неможливо», — заявив відомий філософ Т.В. Адор-
но. Відтак культура постала перед завданням не лише осмис-
лити досвід, здобутий людством під час Другої світової війни, 
а й знайти шляхи подолання оприявненої у цій війні духовної 
кризи та виробити нові засади художнього мислення. 

Жахлива реальність Другої світової війни, її антигуманна 
й руйнівна сутність, проявлене нею здичавіння й божевілля 
обдурених фальшивими ідолами мільйонів «завойовників», 
з одного боку, та нездоланий спротив людського духу най-
жахливішим формам насильства, непохитна сила гуманіс-
тичних цінностей, що правили за єдине опертя морального 
виживання в умовах кривавого хаосу, з іншого, знайшли ши-
роке відображення у художній літературі. До ряду ембле-
матичних літературних пам’ятників Другої світової війни на-
лежить і знаменита поезія «Фуга смерті» Пауля Целана, яка 
довела, що можна писати вірші й «після Освенціма» й «про 
Освенцім». 

Пауля Целана (1920—1970) — митця, що його крити-
ка називала чаклуном поезії другої половини ХХ ст., твор-
цем «абсолютного вірша» і винахідником «мови оніміння», 
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«сліпучою кометою Галлея» і 
«поетом ІІІ тисячоліття», — 
світові подарувала Україна. 

Справжнє ім’я поета — 
Пауль Анчель. Він народив-
ся 23 листопада 1920 р. у 
німецькомовній єврейській 
родині. Місце народження 
поета — Чернівці. Це місто, 
яке ще за два роки до появи 
митця на світ було провін-
цією Австро-Угорської ім-
перії, а після її падіння віді-
йшло до володінь Румунії, 
ста новило фантастичну су-
міш етносів, релігій і мов. Розмаїття національних традицій, 
помножене на небувалий розквіт культури у період між 
двома світовими війнами, утворювало духовне тло дитин-
ства та ранньої юності П. Целана. Не дивно, що, відвідуючи 
спершу початкову школу з німецькою мовою навчання, по-
тім єврейську народну школу, в якій предмети викладалися 
гебрайською, пізніше —гімназію з румунською мовою нав-
чання, і, нарешті, ліцей, де, крім німецької, викладалися ру-
мунська, французька, латина, давньогрецька та англійська 
мови, талановитий хлопець став справжнім поліглотом. 

Багатоголосний ансамбль різних культур на Буковині, з 
одного боку, і неабиякий хист до опанування іноземних мов, 
з іншого, визначили перекладацьку магістраль творчого жит-
тя Целана. Завдяки його неперевершеним перекладам з 
англійської, французької, російської, італійської, румунської, 
португальської, гебрайської мов по-новому німецькою за-
звучали Вільям Шекспір та Михайло Лермонтов, Поль Вер-
лен та Артюр Рембо, Ґійом Аполлінер та Джузеппе Унгаретті, 
Олександр Блок та Рене Шар, Осип Мандельштам та багато 
інших майстрів світового красного письменства.



274

ЧАСТИНА ДРУГА
ЛІТЕРАТУРНІ ПОРТРЕТИ КЛАСИКІВ ДОБИ «ІЗМІВ»

Під час Другої світової війни Целан, як і мільйони євреїв, 
став жертвою нацистських переслідувань. За чотири роки 
перебування у фашистському пеклі він пізнав життя у чер-
нівецькому гетто й примусову роботу у румунському тру-
довому таборі (де занотовував свої вірші у маленький за-
писник), пережив втрату батька й матері (вони загинули в 
одному з таборів Трансністрії). Ця чорна смуга розколола 
життя поета навпіл — до та після еміграції.

Емігрантом він став незадовго до кінця Другої світової 
війни. Виїхати за кордон Целана змусили нові порядки, за-
проваджені у звільнених від окупації Чернівцях радянською 
владою. Його блукання великими світами розпочалося з Бу-
хареста, що у ті часи славився як «Париж Сходу». Від 1948 р. 
місцем постійного проживання Целана був Париж. Тут його 
життя ніби налагодилося: він завершив освіту, отримав пре-
стижне місце лектора у вищій педагогічній школі, одружив-
ся з талановитою художницею-графіком Жізель де Летранж, 
яка народила йому сина Еріка (і, до речі, стала найкращим 
ілюстратором його творів). Тут, у Парижі, одна по одній 
з’явилися його поетичні збірки: «Мак і пам’ять» (1952), «Від 
порога до порога» (1955), «Мовні ґрати» (1959), «Троянда — 
нікому» (1963), «Зміна дихання» (1967), «Сонця з ниток» 
(1968), «Диктат світла» (1970) та ін. Творчі звершення мит-
ця, відзначені численними престижними преміями, здобу-
ли визнання у різних країнах Заходу. Однак попри милість 
долі, що, здавалось, щедро обдаровувала поета за пережи-
ті страждання, у його свідомості з роками дедалі більше на-
бирав силу процес саморуйнації.

Виживши у жорні Голокосту фізично, Целан залишив-
ся духовно паралізованим пам’яттю про загиблих у таборі 
батьків, про пережитий в окупованих Чернівцях страх, про 
катастрофу, якої зазнав його народ у Другій світовій війні. 
Ця пам’ять була важким хрестом, що його поет ніс крізь 
роки своїх великих літературних досягнень і затишного сі-
мейного життя. А ще були численні труднощі життя в емі-
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грації, що з різних боків атакували травмовану психіку мит-
ця. Це і глибока самотність, якої він, єврей і уродженець 
Буковини, а отже — двічі чужинець, не міг позбутися у Па-
рижі. І нездоланний мовний бар’єр, зумовлений тим, що 
поет, який писав вірші німецькою, не міг бути адекватно 
сприйнятий французьким читацьким середовищем. І дра-
матично суперечливе ставлення до віршування німецькою 
мовою, адже від років Другої світової війни вона розщепи-
лася у целанівській свідомості на «рідну мову» («Mutter-
sprache») та «мову вбивць» («Mo

..
rdersprache»). І його носталь-

гія по чудовій країні маків і буків, у якій промайнуло щасли-
ве дитинство і у якій хтозна-де залишилися лежати зака-
товані батьки. І болісна реакція на брудні інтриги навколо 
його імені. Все це разом узяте вилилося у форму тяжкої 
психічної хвороби, яка стрімко розвивалася в останнє де-
сятиліття життя поета. Саме вона привела Целана на оспіва-
ний Аполлінером міст Мірабо, звідки він кинувся у Сену. 
Це трапилося приблизно 20—21 квітня 1970 р. 

Сьогодні поезія Пауля Целана перекладена багатьма мо-
вами світу. Для сучасного німецькомовного світу він є поетом 
номер один, творчість якого становить «ліричну паралель до 
творчості Кафки», для французької літератури — це одна з 
найвпливовіших постатей другої половини ХХ ст.

Знаменита у всьому світі целанівська «Фуга смерті» є 
своєрідним поетичним свідченням трагедії Голокосту. У 
цьому модерністському вірші, насиченому образами-шиф-
рами, відтворюється погляд на Голокост «зсередини» єв-
рейської свідомості, затиснутої лещатами нацистської ма-
шинерії смерті. 

Вірш написаний від імені євреїв-в’язнів фашистського 
концтабору. Крізь моторошну «хуртовину метафор» прози-
рають реалії табірного життя: масові страти репресованих, 
їх спалення у печах крематоріїв, німецькі вівчарки, що охо-
роняли територію табору, комендант, який слідкував за ро-
ботою ввіреної йому «фабрики смерті», навіть — сумно-
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звісні оркестри, набрані з тих же в’язнів, що під їхню музику 
тисячі мучеників прощалися з життям. Однак при перекладі 
історичних фактів «метафоричною» мовою виникає приго-
ломшливий стереоскопічний ефект: кожен з кадрів цієї хро-
ніки, несподівано стикуючись з іншими, випромінює низку 
символічних смислів і водночас гротескно деформується 
так, що складається враження, ніби його породила охоп-
лена безумом свідомість. 

Скажімо, у метафоричному рядку: «ми копаєм могилу 
в повітрі де лежати не буде тісно» спресовано відразу кіль-
ка історичних фактів. Це і величезні братські могили жертв 
фашизму, і знищення в’язнів у крематоріях (адже «могила у 
повітрі» — ніщо інше, як «цвинтар» для тих, хто перетво-
рився на дим), і натяк на ситуацію, коли за наказом своїх 
мучителів смертники самі викопували для себе могили. Од-
нак безумний образ «могил у повітрі» не є лише гротеск-
ною сумішшю цих реалій. «Меридіан» його символічних 
зна чень перетинає, зокрема, асоціацію з раєм, куди по-
трапляють душі всіх, хто пройшов через тортури концта-
борів. А ще — тему схибнутого, перевернутого з ніг на 
голову світу, в якому земля й небо помінялися місцями, 
внаслідок чого могили, що мають знаходитися у землі, зле-
тіли вгору, а традицію увічнення пам’яті померлих у над-
гробках замінила новітня «технологія» її розпорошення у 
повітрі — тобто у безодні забуття.

Покірливості в’язнів, які п’ють і п’ють «чорне молоко» 
жахливого існування, які грають і грають на скрипках пе-
кельну музику власної загибелі, протиставляється комен-
дант — загадковий володар табірного світу. Він зображу-
ється відчужено — як «просто людина», без уніформи і 
регалій, без імені й зовнішності. Єдина деталь його портре-
та — блакитні очі — має своїм підтекстом натяк на прина-
лежність героя до «вищої арійської раси», обстоюючи па-
нування котрої гітлерівська влада обрала курс на знищення 
«неповноцінних рас», серед яких була і єврейська.
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Так само відчужено описуються його дії:

… він зі зміями грає він пише
він пише коли темніє в Німеччині твоя золотиста коса Маргарито
він пише це й з хати виходить і зорі блищать і свистить він на псів
свистить на євреїв своїх і велить копати могилу в землі
і грати до танцю наказує нам.

Цей беземоційний опис вияскравлює розкол особис-
тості коменданта на нелюда-садиста, що з насолодою 
спрямовує смертників на самознищення, і ніжного за ко-
ханого, який пише сентиментальні листи до коханої у Ні-
меччину. Зазначений розкол, власне, і є стрижнем образу 
коменданта. І це не випадково: адже подібні незбагненні 
вияви варварства у начебто цивілізованих людей були 
масовим явищем, свідомо виплеканим ідеологами Тре-
тього Райху.

Упродовж перебігу сюжету відстань між «садистською» 
та «сентиментальною» іпостасями коменданта поступово 
збільшується. При цьому іпостась «закоханого» залишається 
незмінною: слова «твоя золотиста коса Маргарито», що є 
цитатою з його листа, точно повторюються у різних стро-
фемах вірша. А от іпостась «садиста» подано у розвитку: 
ставлення коменданта до в’язнів стає дедалі жорстокішим і 
зрештою узагальнюється у жахливій метафорі: «смерть це 
з Німеччини майстер».

Слово «майстер» тут виникає не випадково. Воно утво-
рює навколо себе багате асоціативне поле, у центрі якого — 
середньовічна Німеччина з її мануфактурами, цехами, ре-
місництвом, шанобливим ставленням до добротної та точ-
ної роботи, коли визначення «майстер» було найкращою 
похвалою і знаком німецької якості. Накладаючи поняття 
«смерть» на це слово з давньою традицією вживання, Целан 
загострює увагу на згубних мутаціях німецької культури та 
німецької свідомості середини ХХ ст. Завдяки такій мета-
форичній «обробці» образ коменданта виростає в апока-
ліптичну постать Смерті. А водночас метафора «майстер 
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смерті», як то часто трапляється у поезії Целана, насичу-
ється безпосередньо конкретним змістом: 

Смерть це з Німеччини майстер очі в нього блакитні
він влучить у тебе свинцевою кулею він влучить точно.

Золотокоса Маргарита з листів начальника табору ося-
яна ореолом очевидних асоціацій із Ґретхен — героїнею 
ґетевського «Фауста». Завдяки цьому ореолу її образ ви-
ростає у символ німецької жінки, німецької культури, Ні-
меччини. А відтак питання про те, як у німецькому комен-
данті можуть співіснувати романтичний закоханий і без-
сердечний вбивця, обертається на запитання загальнокуль-
турного характеру: як із лона великої німецької культури, 
що породила Ґете з його «Фаустом», вийшли легіони варва-
рів? А поруч з цим запитанням постає інше: хіба ж єврей-
ська культура, що подарувала світові «Книгу над книгами» 
Біблію, поступається своєю цінністю культурі німецькій? 
Чим завинив єврейський народ перед німецьким? Адже 
вони віками співіснували в одному географічному й куль-
турному просторі, збагачуючи один одного (цьому най-
ближчим прикладом був сам автор «Фуги смерті» — єврей, 
геніальна творчість якого надала новий імпульс німецько-
мовній поезії ХХ ст.).

Проблема рівноцінності двох великих культур окрес-
люється у вірші місткою паралеллю, в якій водночас по-
рівнюються й протиставляються образи Маргарити й Су-
ламіфі — двох уособлень жіночого кохання, двох натх нен-
них поетичних створінь німецького та єврейського духу 
(образ закоханої Суламіф оспівується у біблійній «Пісні над 
піснями»), отже, — двох символів відповідних національ-
них культур: 

твоя золотиста коса Маргарито
твоя попеляста коса Суламіф.

Антитеза кольору жіночого волосся вияскравлює ано-
мальну ситуацію, коли ствердження цінності однієї нації та 
її культури має обов’язковою своєю умовою знецінення ін-
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шої — при чому таке знецінення, яке на практиці оберта-
ється на знищення народу. Кожний із кольорових епітетів 
також обростає певними асоціаціями. Золотаве волосся — 
це усталений у німецькій фольклорній та літературній тра-
диції елемент жіночої краси; воно, за слушним зауважен-
ням критика Г. Штілера, характеризує її «майже шаблонно 
як німецьку ознаку». Попелясте ж волосся Суламіфі сприй-
мається читачем і як метафора сивини, котрою залакувало-
ся волосся єврейських дівчат і матерів за часів панування 
Третього Райху, і у буквальному своєму значенні — тобто як 
попіл, на який воно перетворилося у печах нацистської 
«фабрики смерті». Із сукупності буквального й переносно-
го значень цього образу постає трагедія єврейського на-
роду за часів гітлерівських репресій.

«Фуга смерті» Пауля Целана надихнула багатьох худож-
ників і композиторів на створення відповідних ілюстрацій. 
Згодом була здійснена й оригінальна спроба екранізації 
цього твору. Візуальною ілюстрацією до поетичного тек-
сту стали документальні зйомки сучасних екскурсантів ме-
моріалу, створеного на території колишнього концтабору. 
Як з’ясувалося, досить показати широким планом обличчя 
тих, хто лише знайомиться з пам’ятками колишніх звірств 
фашизму, аби передати закарбований у целанівському вір-
ші жах, який у реальності пережили ті, хто опинився за ко-
лючим дротом.

«Володар мух» 
Вільяма ГОЛДІНГА 
як узагальнення досвіду 
тоталітаризму

У річищі художнього переосмислення 
бе зодень варварства, розчахнутих Другою світовою війною 
з’явився роман «Володар мух» англійського письменника 
Вільяма Джеральда Голдінга (1911—1993), який привер-
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нув увагу широкої читацької аудиторії. Блиску че дебюту-
вавши у літера турі цим романом, Ґолдінґ (на ту пору соро-
карічний шкільний учи тель) присвятив другу половину сво-
го життя письменницькій праці. Кращі його твори — «Віль не 
падіння» (1959), «Шпиль» (1964), «Пі раміда» (1967), «Ри-
туали пла вання» (1980), «Паперові лю ди» (1983) та інші уві-
йшли до скарбниці англійської та світової літератури. По-
чесним знаком міжнародного визнання письменника стало 
його нагородження Нобелівською премією в 1983 р.

Тематично-смисловим центром, навколо якого обер-
тається Ґолдінґова проза, є феномен «невидимої темряви» 
людської душі. Ця «темрява» не має певної соціально-іс-
торичної зумовленості. Вона, на переконання письмен-
ника, є екзистенційною, глибинною властивістю людської 
вдачі. Ґолдінґ відкриває її і в настоятелі середньовічного 
собору Джосліні («Шпиль»), і в людях ХІХ ст. — пасажирах 
англійського корабля, що пливе до колоній («Ритуали пла-
вання»), і в хлопчиках ХХ ст., що внаслідок катастрофи 
опинилися на безлюдному острові. Саме про них ідеться 
у романі «Володар мух».

Твір «Володар мух» спочатку задумувався як пародія на 
пригодницький роман «Кораловий острів» (1857) англій-
ського письменника Р. Баллантайна. Підлітки, зображені у 
творі Баллантайна, були подані як зразок європейської 
цивілізованості. Вони спромоглися успішно подолати чи-
мало труднощів. «Острів Баллантайна був островом ХІХ 
століття, населеним англійськими хлопчиками, — поясню-
вав Ґолдінґ, — мій — островом ХХ століття, населеним анг-
лійськими хлопчиками». Письменник мав на увазі не про-
сто часову відстань, а духовний досвід, набутий його су-
часниками у випробуваннях ХХ ст. і насамперед — під час 
Другої світової війни (не випадково у тексті згадується про 
те, що у «великому світі» триває війна). Відтак, вивернувши 
навиворіт добре відому сюжетну схему (пригадаймо істо-
рію Робінзона Крузо, викладену Д. Дефо), яка стверджува-
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ла перемогу цивілізованої 
людини над дикою приро-
дою, Ґолдінґ створив анти-
утопію, або, точніше, — «ан-
тиробінзонаду», котра про-
демонструвала крах безза-
стережної віри в силу люд-
ського розуму. Маючи за 
точку відліку «ідеальну ост-
рівну ситуацію», хлопчаки, 
які символізують людство, 
виявляються нездатними не 
лише збудувати нову уто-
пію, а й зберегти набутки 
попередніх поколінь у ца-
рині суспільного та морального життя. Поволі віддаючись 
руйнівним, диким інстинктам, вони повертаються в епоху 
первісного варварства. . .

Спочатку здається, ніби сюжет роману рухатиметься в 
традиційному напрямку: спираючись на здобутки західної 
цивілізації, підлітки організовують на острові демократичне 
самоврядування й обирають гідного ватажка — сміливого й 
міцного Ральфа. Автор навмисно не наділяє цього героя 
надзвичайними рисами, прагнучи представити його персоні-
фікацією «пересічної людини» із здоровою моральною ос-
новою. Друг Ральфа, незграбний інтелектуал Роха, уособ-
лює ідеї європейського раціоналізму та західної демокра-
тії. Антагоністом ватажка хлопчаків є Джек — хворобливо 
честолюбний підліток, котрому притаманна та патологічна 
схильність до лідерства, в якій повоєнний читач впізнавав 
натяк на «фюрерство». Отож конфлікт, що виникає між під-
літками й призводить до краху «острівної ідилії», спричине-
ний не соціоісторичними обставинами, а вадами людської 
природи. Відтак сюжет дитячої «робінзонади» набуває у 
Ґолдінґа характеру морально-філософської притчі, цен-
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тральною ідеєю якої є думка про нездатність людства по-
будувати утопію на раціоналістичних засадах. 

Саморуйнування «острівної демократії» розпочалося 
тоді, коли один з героїв заявив, що бачив «звіра». Незна-
чна заувага, яка озвучила, здавалося б, звичайний дитячий 
страх, спрацьовує як знищувач суспільного спокою. І це 
не випадково. Адже за умов, коли відрізані від «великого 
світу» хлопчаки переживають стан екзистенційної занед-
баності й не можуть спиратися ані на розум дорослих, ані 
на власну віру в Бога (жоден з героїв, — а серед них є, між 
іншим, й учасники церковного хору, — про Бога навіть не 
згадує), вони виявляються неспроможними духовно за-
хиститися від власного страху перед міфічним «звіром». 
Лише один підліток, мрійник і філософ Саймон (який є 
персоніфікацією ірраціонально-містичного світобачення), 
нерішуче зазначив: «Звір — ми самі», — однак до його 
думки ніхто не дослухався. За страшною іронією долі 
хлопчаки, які остаточно перетворилися на дикунів, вбива-
ють Саймона, прийнявши його вночі за таємничого «зві-
ра». Наступною їхньою жертвою — що також є символіч-
ним — стає інтелектуал Роха. Зрештою Джек, який за-
чарував товаришів ідеями анархічної свободи, пропагує 
приносити «звіру» жертви. З’являється й «ідол», якому по-
клоняється плем’я юних варварів: ним стає насаджена на 
палю свиняча голова — «володар мух». Зображена ситуа-
ція є алегорією духовної пастки, в яку потрапляє людство, 
втративши Бога.

З усіх, хто вижив на острові, лише Ральф зберігає вір-
ність моральним засадам цивілізованої людини. Однак на 
тлі загального здичавіння «острівного товариства» його мо-
ральність сприймається як знак внутрішнього опору владі 
Джека, а сам Ральф перетворюється на незручного інако-
думця. Нацьковане юним «фюрером» плем’я полює на ньо-
го, немов на звіра. Відтак за умов духовної деградації сус-
пільства «нормальна людина», уособленням якої є Ральф, 
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перетворюється на аутсайдера, що стає на заваді диктатурі. 
Аби впіймати його, розлючені дикуни підпалюють острів. 
Так нещодавня «острівна ідилія» завершується повною ката-
строфою, в якій мають загинути всі — і винні, і невинні. Від 
загибелі хлопчаків врятовує лише щасливий випадок: біля 
берега несподівано з’являється англійський корабель, який 
забирає їх з палаючого острова. 

Отже, Ральф вижив і морально витримав жахливі ви-
пробування. Однак душа його глибоко вражена пережи-
тим: «В уяві на мить промайнуло видіння дивовижних ча-
рів, які колись огортали ці береги. Але острів згорів, наче 
купа сухих дров. . . Саймон загинув, а Джек. . . З очей рину-
ли сльози, тіло здригалося від ридань. Вперше за весь час 
на острові він дав волю сльозам: здавалося, нестримні, на-
вісні спазми горя вивернуть йому все нутро. Під чорним 
димом, над знищеним пожежею островом здіймався цей 
плач. Заражені тим самим почуттям, інші хлопчаки теж 
стрепенулися, заплакали. Посередині брудний, з невтер-
тим носом стояв Ральф і ридав над колишньою невинніс-
тю, над темнотою людського серця, над тим, як падав, пе-
ревертаючись у повітрі, мудрий, щирий друг на ім’я Роха». 
Ральф у цій сцені уособлює всіх тих, хто морально висто-
яв і зберіг свою душу під натиском сил зла за часів Другої 
світової війни.

Усвідомлення трагічного досвіду, набутого людством 
про тягом першої половини ХХ ст., зависока ціна, яку воно 
сплатило за обожнювання «ідолів» ХХ ст. — соціального 
класу, політичної партії, нації, вождя тощо, — спонукало 
В. Ґолдінґа повсякчас нагадувати своїм читачам про «тем-
ряву», приховану на дні людської душі, про те, що люд-
ський розум, який всюди відкриває закони, водночас «об-
дурює себе легко, наче немовля» (слова героя роману 
«Шпиль»). Беззастережному раціоналізму та людській са-
мозакоханості письменник протиставив ідею необхіднос-
ті морального вдосконалення як окремої людини, так і 
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людства взагалі. «Ми, — наголошував він у лекції з промо-
вистою назвою «Утопії та антиутопії», — маємо створити 
homo moralis, людську істоту, яка не може вбивати собі 
подібних і експлуатувати чи грабувати їх». 

Відтак виразна екзистенціалістська проблематика у 
твор чості В. Голдінга поєднувалася з відкритим закликом 
до гуманістичної моралі, в якій письменник вбачав єдиний 
засіб протидії «внутрішній темряві» людини й зовнішнім 
небез пекам історії.
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Відлуння західноєвропейського 
модернізму в літературі 
Японії та Латинської Америки

Інтенсивний розвиток засобів зв’язку та 
інформації сприяв прискореному темпу 
культурного взаємообміну та взаємо впли-
ву різних літературних традицій. У 1950—
1970-і роки на світовій літе ратурній аван-
сцені гучно заявили про себе, скажімо, 
латиноамериканська та японська літера-
тури, які в оригінальний спосіб сполучи-
ли багатовікові національні культурні тра-
диції з художніми набутками західноєв-
ропейського модернізму. 

Так, на перехресті національної та за-
хідної літературних традицій постав ху-
дожній світ всесвітньо відомого японсько-
го письменника, Кобо Абе (1924—1993). 
Його твори «Стіна. Злочин S. Карума», «Жін-
ка у пісках», «Чуже обличчя», «Спалена 
карта», «Людина-коробка» та інші відчут-
ною мірою співзвучні художнім текстам 
Ф. Кафки та А. Камю: в них простежуєть ся 

ДОБА
«ІЗМІВ»

ПОСТСКРИПТУМ
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притаманна згада ним авторам метафоричність художньої 
мови, тяжіння до притчовості, гротескно-сатиричне зобра-
ження сучасності. «Переплетіння вигадки та реальності, вна-
слідок якого реальність постає гранично яскравою і вражаю-
чою», — таким є мистецьке кредо цього японського пись-
менника. Один із переконливих прикладів такого перепле-
тіння ми знаходимо у романі «Чуже обличчя» (1966). У ньому 
розповідається про те, як герой, котрий ховає спотворене 
вибухом обличчя під маскою, доходить висновку, що маска 
звільняє того, хто її носить, від моральності. Письменник про-
водить виразну паралель між людиною в масці та солдатом, 
якому саме зне особленість допомагає впевнено виконувати 
свій «обов’я зок», виявляючи жорстокість, готовність пересту-
пити через моральні кордони. Осмислюючи цю паралель, 
Ж. Садуль слушно зауважив, що понівечена людина в романі 
Кобо Абе символізує спустошене війною обличчя Японії. 

Багатозначну іронічну метафору покладено в основу 
сюжету роману «Людина-коробка» (1973). Уява митця ство-
рює тут нову істоту — «людину-коробку», яка є самобут-
ньою персоніфікацією ідеї втечі індивіда від соціуму, від 
тиску суспільних стереотипів мислення та загальноприй-
нятих норм поведінки. 

Цікаво, як у романі пояснюється духовний імпульс, що 
спричинює перетворення особистості на «людину-ко роб-
ку»: «Хто хоч раз намалює у своїй уяві безіменне місто, що 
існує лише для безіменних жителів, двері помешкань у цьо-
му місті. . . широко розкриті для всіх, будь-яка людина — 
твій друг, і немає потреби завжди бути насторожі. . . хто 
хоч раз мріяв про це, на того завжди чатує. . . небезпека 
стати людиною-коробкою». Іншими словами, «коробка» — 
це своєрідна броня, якою людина відокремлюється від во-
рожого їй світу, аби захистити надто вразливу душу.

Образ людини-коробки є такою ж самою емблемою 
духовної ізоляції особистості, як метафора перетворення 
на комаху у «Перевтіленні» Ф. Кафки. Однак слід зазначи-



287

П О С Т С К Р И П Т У М
ВІДЛУННЯ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОГО МОДЕРНІЗМУ 

ти, що у Кобо Абе замурований у своїй «коробці» індивід 
відкриває новий світ, невідомий звичайним, благополуч-
ним членам суспільства. Водночас коробка у романі Кобо 
Абе є яскравим унаочненням глухого кута — стану боже-
вілля, на яке прирікає себе відмежована від світу особис-
тість. Не випадково твір завершується фразою: «Чути си-
рену «швидкої допомоги».

Свої напівфантастичні тексти Кобо Абе задумував як 
перестороги, котрі мали, за його словами, продемонстру-
вати, «на що може перетворитися світ, якщо в ньому пану-
ють ненависть, якщо людські стосунки деформовані».

Іншим видатним японським письменником, який творчо 
увібрав здобутки західноєвропейського модернізму, був Ясу-
нарі Кавабата (1899—1972), що його талант був відзначе-
ний Нобелівською премією. Всотавши художні від крит тя за-
хідного модернізму, він поставив цей досвід на службу зо-
браженню власних національних культурних і лі тературних 
традицій, відтворенню японського світосприй няття з прита-
манним йому культом «прекрасного». У творчості Кавабати 
японський менталітет орнаментується модерністськими при-
йомами художнього зображення, а до сягнення західної лі-
тератури набувають японського звучання. 

Письменник народився 11 червня 1899 р. у місті Осака 
в освіченій і благополучній родині. Батько його, лікар за 
професією, цікавився літературою та мистецтвом. Однак 
навряд чи він встиг прищепити своє захоплення синові, 
оскільки помер, коли хлопчикові виповнилося лише два 
роки. За рік потому пішла з життя й мати. Хлопчика взяли на 
виховання близькі родичі, але лиха доля одне за одним ви-
креслювала їх з його життя. У 16 років він втратив також 
діда, який був для нього головним вихователем і найдо-
рожчою людиною. Недивно, що власне сирітство й ранні 
втрати рідних стали однією з провідних тем його творчості. 
Саме ним було присвячене й перше надруковане оповіда-
ння Кавабати — «Похорон вчителя Куракі». Втім, гірке, спо-
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внене недитячих вражень дитинство відкрило письменни-
кові не лише почуття самотності, а й душевну щедрість і 
чуйність тих, хто поруч. Пізніше у «Літературній автобіогра-
фії» він писав: «З ранніх років я ріс сиротою, але люди піклу-
валися про мене, і я став одним з тих, хто нездатний обра-
жати чи ненавидіти інших». 

У юні роки Кавабата захоплювався образотворчим мис-
тецтвом, цікавився творчістю Леонардо да Вінчі, Мікелан-
джело, Рембрандта, Сезанна й навіть мріяв про те, аби ста-
ти художником. Проте інтерес до літератури узяв гору, а 
юнацька мрія перетворилася на пристрасть до фотографії. 
Вже після смерті письменника в його архівах було знай-
дено майже 600 фотографій, й чимало з них мають істо-
рич ну та естетичну цінність. 

Захоплення західною літературою привело Кавабату 
1920 р. до лав студентів англійського відділення Токій-
ського університету. Та вже за рік, відчуваючи прагнення до 
художньої творчості й бажання заглибитися у стихію рід-
ної літератури, він перевівся на відділення японської філо-
логії, де до того ж вимоги були менш суворими й залиша-
лося більше часу для того, аби писати власні твори. Того ж 
року було оприлюднене його оповідання «Картини поми-
нання загиблих на войні». 

Незабаром після закінчення університету Кавабата вже 
мав низку надрукованих оповідань, які були позитивно оці-
нені знавцями літератури. Крім того, він виступив одним з 
ініціаторів створення нового часопису — «Бунгей дзідай» 
(«Літературна доба»), довкола якого згуртувалися японські 
письменники, що працювали у річищі західного модерніз-
му, передусім — під впливом творчості Джеймса Джойса та 
Гертруди Стайн. Це стосувалося й Кавабати, який, попри 
внутрішню орієнтацію на творчий зв’язок з японською кла-
сикою, в ту пору теж багато експериментував і навіть спро-
бував написати твір у дусі Джойса — оповідання «Кристаліч-
на фантазія». Згодом він відмовився від наслідування захід-
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них зразків на користь продовження японських національ-
них літературних та культурних традицій. 

«Захопившись сучасною літературою Заходу, я інколи 
намагався наслідувати її взірці, — зазначав письменник. — 
Проте по суті я — східна людина і ніколи не втрачав власно-
го шляху». Це свідчення слід тлумачити, однак, не як знак 
зречення західної літератури, але як знак зрілого перегляду 
засадничих мистецьких орієнтирів, внаслідок котрого прі-
оритетного значення набула рідна традиція, а зарубіжний 
досвід став лише засобом її сучасного аранжування.

У 1930—1950-і рр. Кавабата написав твори, що при-
несли йому найбільшу популярність за кордоном — великі 
повісті «Країна снігу» (1944) та «Тисяча журавлів» (1952). 
1938 р. як журналіст він пише низку репортажів про серію 
гри «го» 181, що відбувалася тоді в Японії. Ці матеріа ли на да-
ли поштовх для роботи над новим романом «Майстер гри 
в го» («Мейдзін»), який Кавабата вважав своїм ключовим 
твором. У 1960-і рр. літературна твор чість Кавабати була 
відзначена низкою національних і міжнародних премій та 
почесних нагород. З-поміж них — орден Культури япон-
ського уряду, Франкфуртська медаль імені Гете, французь-
кий орден Мистецтва і літератури та ін. 1968 р. він був на-
городжений Нобелівською премією — першим серед япон-
ських письменників і другим (після Рабіндраната Тагора) 
представником східних лі те ратур. 

Витоки творчості Кавабати сягають філософської та ес-
тетичної системи дзен — однієї зі шкіл буддизму, що скла-
лася у Китаї на межі V—VІ ст., а згодом, у ХІІ ст., поширилася 
в Японії, глибоко вкарбувавшись у її мистецтво.

Одним з ключових у цій системі є принцип «саторі» — 
«осяння» сокровенної сутності речей, яке досягається ли ше 

181 Го — популярна настільна гра двох партнерів, що виникла у Китаї й на-
була широкого розповсюдження в Японії. Її головна мета полягає в 
тому, аби, рухаючись по точках перетину ліній, захопити якомога біль-
ший простір.
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у раптовому інтуїтивному проникненні у речі, такому собі 
яскравому переживанні «миті істини». Цей принцип, проти-
ставлений притаманному західній свідомості раціо нально-
логічному способу пізнання, лежить у підвалинах японсь-
кого мистецького мислення. «Позаяк, згідно дзен, істина 
відкривається миттєво, — пише К. Рехо, — то відповідно у 
мистецтві творчий акт теж носить характер миттєвості. 
Сприйняття прекрасного у природі та створення мистець-
кої речі — це ніби одне й те ж саме, між ними стираються 
межі й немає місця логічному мисленню, яке становить со-
бою поступове сходження до істини. У мистецтві дзен сло-
вам має бути не просто тісно — істина взагалі знаходиться 
«поза словами»: важливими композиційними компонента-
ми стають мовчання, недомовки, натяки. Найповнішим ви-
раженням естетичного принципу дзен є японський тривірш 
хокку, який не може бути сприйнятий без асоціацій». 

У рамках системи дзен центральне місце посідає прин-
цип орієнтації на природу, котрий передбачає і розумін ня 
людини лише як одного з явищ природи (а не її «вінця» чи то 
пак «господаря), що перебуває у непорушній єдності з усією 
природою, і першочергове значення «природнос ті» худож-
нього образу та мистецького твору, яка ототожнюється з 
дитячою безпосередністю та природною простотою. З ес-
тетикою дзен пов’язаний і традиційний культ краси, яка спів-
відноситься не так з поняттями добра, сили чи пишності, як 
з поняттями чистоти, витонченості, мініатюрності.

Все це наявне у художній прозі Кавабати, побудованій 
на принципі «схоплення» митей, насичених грою світлотіні 
певного настрою, «осяннями» і недомовками, сугестією і 
ірраціональними вибухами, психологічним і філософсь-
ким підтекстом. Примітно, що, навіть працюючи над вели-
кими за обсягом творами (повістями чи романами) пись-
менник здебільшого спирався на принцип серійного «на-
рощування» окремих, слабко пов’язаних між собою «ми-
тей»-епізодів. 
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Відкриваючи журливий ліричний бік буденного життя, 
вияскравлюючи філософську складність у простоті повсяк-
денних речей, відтворюючи натяки на пронизливу гармо-
нію буття, втілену у природних образах, твори Кавабати ви-
являють очевидну спорідненість з поезією хокку, яка справ-
ді була джерелом натхнення письменника. З особливим 
захватом Кавабата говорив про те, що у хокку «прості об-
рази, прості слова цілком природно, навіть підкреслено 
просто поставлені поруч одне одного й передають пота-
ємну сутність японської душі».

Характерний для японського культу прекрасного комп-
лекс: чистота, витонченість, мініатюрність, природність — є 
основою закарбованого у книжках Кавабати ідеалу кра-
си — жінки, природи, речі, ритуалу. Саме краса у цих книж-
ках протистоїть трагічним і болісним проявам життя — си-
рітству, душевному холоду, меланхолії, почуттю провини, 
нездатності кохати, переживанню смерті близької лю дини. 
Саме краса здатна подолати екзистенційну самот ність, на 
яку приречена людина, оскільки прекрасне викликає по-
чуття любові, що з’єднує й примиряє людину зі світом. Не-
випадково саме слово «краса» є чи не найчастіше вжива-
ним у його художніх текстах. І невипадково воно фігурує не 
лише у назві Нобелівської лекції, а й у заголов ках інших 
есеїв письменника, як-от: «Буття й відкриття кра си», «Краса 
японської літератури», «Відкриття японської кра си», «Нетлін-
на краса». У сприйнятті Кавабати краса уособлювала лірич-
ну, ніжно жіночну сутність японської душі. Таку красу разом 
з іншими традиційними «японськими цінностями» він про-
тиставляв войовничому «чоловічому» запалу, який у Японії 
ХХ ст. породжував агресивні мілі таристські настрої. Пізніше 
Кавабата писав: «Мені була чу жою сліпа віра в божественну 
Японію, до неї не лежала моя душа. В мені жив сум, і я суму-
вав разом з моїми співвітчизниками». 

Повість «Тисячокрилий журавель» (1951) складається 
з низки окремих епізодів із життя головного героя, які 
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відбивають різні етапи та грані його стосунків з трьома жін-
ками. З цими жінками він знайомиться під час чайної цере-
монії, на котру його, молодого чоловіка, який нещодавно 
втратив батьків, запросила вчителька чайного обряду Тіка-
ко. Першою, кого він побачив, наближаючись до чайного 
павільйону, була юна Юкіко, яка вразила його своєю до-
сконалою красою і сліпучою чистотою, що їх символом є 
рожеве фуросікі 182 із зображенням білосніжного тисячо-
крилого журавля, котре вона тримала у руках. Під час чай-
ної церемонії Кікудзи — так звуть героя — дізнається, що 
саме цю красуню вчителька Тікако надумалася просватати 
за нього, й це викликає у нього змішані почуття благоговій-
ного захвату й сумної тривоги. Без жодного слова між ним 
та Юкіко протягом чайної церемонії встановлюється вну-
трішній зв’язок. Так само герой відчуває власну душевну 
пов’язаність з двома іншими жінками, що завітали до чай-
ного павільйону, — колишньою коханкою його батька пані 
Оота та її донькою Фуміко, яка здається йому некрасивою 
й незграбною дівчиною; а сполучною ланкою між ними 
виявляється покійний батько, який ділив свою любов між 
усіма ними. Після чайної церемонії Кікудзи несподівано 
для себе вступає у любовні стосунки з пані Ооти, в чиїх 
обіймах він відкриває для себе бездонну ніжність, зміша-
ну, однак з неприємними відчуттями, які викликає в нього 
спогад про її близькі стосунки з його батьком. Після кіль-
кох зустрічей, кожна з яких забарвлена пристрастю й по-
чуттям провини обох коханців, пані Оота вчиняє самогуб-
ство. Туга за померлою надає поштовх для зародження 
любовного почуття між Кікудзи та її донькою, яка, однак, 
зникає після першої та єдиної в їхньому житті ночі кохан-
ня. З листів Фуміко герой дізнається, що однією з причин її 
загадкової втечі було бажання не ставати на заваді його 
шлюбу з прекрасною Юкіко. Після марних пошуків Фумі ко 

182 Фуросікі — кольорова хустина, в якій носять речі. 



Гойо ХАСИГУТІ 
Жінка після купання, 1915
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Кікудзи такі одружується з Юкіко, але щастя так і не зна-
ходить, позаяк її дитяча чистота, що загострює його від-
чуття провини, та його туга за двома жінками, яких він ко-
хав до цього шлюбу, не дозволяють йому будувати повно-
цінні подружні стосунки… Ці три жінки уособлюють для 
героя три види кохання: пані Оота втілює у собі його плот-
ську пристрасть, що має ознаки успадкованого від батька 
«гріха», її донька — біль його втрати, який переплавляється 
у нову любов, засновану на духовній близькості, але зана-
пащену миттєвою фізичною близькістю, а Юкіко — неза-
йманий і недоторканий ідеал абсолютної чистоти. З кож-
ною жінкою Кікудзи пізнає іншу іпостась любові й з кож-
ною він не почувається уповні щасливим, уповні здатним 
насправді цілком віддатися любовному почуттю… 

Головною ланкою, яка сполучає ці любовні історії й по-
роджені ними переживання героя, є чайна церемонія. Во-
на детально описується на початку повісті, де слугує за в’яз-
кою основних сюжетних ліній, і неодноразово згадується 
або почасти відтворюється упродовж подальшої опо віді, 
щоразу виринаючи у важливі, переламні моменти стосунків 
героїв. Більше того, співучасть у ній розставляє символічні 
позитивні чи негативні акценти у характеристиці персона-
жів. Прекрасна Юкіко з її природно жіночними, гармоній-
ними жестами видається не просто органічною част кою, а 
персоніфікацією самої душі чайного обряду; тимча сом бру-
тальна вчителька Тікако, яка механічно, бездушно й без-
думно його відправляє, демонструє глухоту до кра си ста-
ровинних традицій, а в символічному сенсі — загрозу їх 
занепаду. Саме цю загрозу мав на увазі автор, коли попе-
реджав, що своєю повістю хотів застерегти «проти тієї вуль-
гарності, в яку впадають нинішні чайні церемонії». Відтак 
чайна церемонія у Кавабати — це більше, ніж «тло» зобра-
жуваних подій чи засадничий елемент «місцевого колори-
ту», вона є сюжетним, емоційним, ідейним і смисловим 
центром ваги усього твору. 



295

П О С Т С К Р И П Т У М
ВІДЛУННЯ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОГО МОДЕРНІЗМУ 

Знаменита японська чайна церемонія є своєрідним сим-
волом японської культури. Видатний діяч цієї культури, Тен-
сін Окакура, у своїй «Книзі про чай» (1906) стверджував, 
що саме в ній слід шукати ключ до розуміння япон ців, що 
саме вона, а не «бусідо» (шлях воїна-самурая), як то певний 
час здавалося європейцям, насправді увиразнює японську 
душу. «Іноземні обивателі називали нас варва рами, доки ми 
цілком віддавалися мирному мистецтву, — писав він. — Але 
відколи Японія влаштувала криваву бойню небаченого роз-
маху на полях Маньчжурії, її називають цивілізованою краї-
ною. Останнім часом багато говорять про «бусідо», але ма-
ло хто звертає увагу на «тядо» (шлях чаю). «Бусідо» — це 
шлях смерті, воно навчає наших солдат вмирати у стані хиб-
ного піднесення. Мистецтвом жит тя є «тядо».

Чайна церемонія у повісті Кавабати відбиває усталені 
загальнокультурні уявлення про неї як про «шлях» до до-
сягнення душевної чистоти, до осягнення краси, до пізнан-
ня гармонійної єдності з традицією, з минулим, а відтак — 
з усім світом. Невипадково одним з центральних «персо-
нажів» твору стає старовина чашка з намальованим на ній 
паростком папороті, яка на різних етапах належала бать-
кові Кідзуки, оселі Оота, вчительці Тікако й, отже, у незри-
мому духовному вимірі позначає собою вузол їхніх почут-
тів, взаємозв’язків, доль. У цьому значенні вона з’являється 
під час першої чайної церемонії, фігурує упродовж всієї 
повісті й, зрештою, зникає з життя головного героя на 
останніх сторінках повісті. 

Однак автор наділяє її й ширшим символічним підтек-
стом. «В цієї чашки — своя історія, своя доля, — зауважує 
дослідник К. Рехо. — Життя її розпочалося в епоху Момо-
яма (XVI ст.), коли жив знаменитий майстер чайного об-
ряду Рікю.. . бажаючи вмістити красу в одне-єдине стебло 
повитиці, він зрізав усі квіти свого саду. Протягом чотирьох 
століть чашку ретельно берегли цінителі цього обряду. . . 
Однак тепер чашка потрапила до недостойних рук. Нав-
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коло неї вибухають дрібні людські пристрасті, на її чисто-
му «тілі» відбилися сліди розпусти. Втім, усе це — скороми-
нуще. Той час, протягом якого чашка перебувала у нечис-
тих руках, порівняно з її віком, — лише «миттєва тінь».

Так незначна побутова річ — чашка — перетворюється у 
повісті на символ «вічних цінностей» японської культури, що 
до їх збереження упродовж усієї своїй творчості закликав 
Кавабата, саме за те відзначений особливо почесного звання 
«людини-скарба», котре присвоюється тим, хто зробив ваго-
мий внесок у збереження традиційних ре месел та мистецтв. 

Латиноамериканська література понад чотири століття 
залишалася на маргінесах культурного життя, доки 1949 ро-
ку разом з появою повісті «Царство земне» кубинця Але хо 
Карпент’єра та роману «Маїсові люди» гватемальця Мігеля 
Анхеля Астуріаса вона вступила у період яскравого розкві-
ту. Слідом за цими першими ластівками у літературу при-
йшла ціла плеяда надзвичайно талановитих письменників, 
чиїми вустами заговорив майже невідомий Заходу культур-
ний континент: мексиканці Карлос Фуентес та Ху ан Рульфо, 
бразильці Жоао Гімарайнс Роза та Жоржі Амаду, парагва-
єць Августо Роа Бастос, аргентинці Хорхе Луїс Борхес та 
Хуліо Кортасар, колумбієць Ґабріель Ґарсіа Мар кес, перуа-
нець Маріо Варгас Льоса. Їхні твори, що представляли дій-
сність як дивну суміш історії, політики, магії, легенд, екзо-
тичного побуту та оригінального місцевого ко лориту, вра-
жали своєю новизною й художньою майстерністю. Диво-
вижний злет латиноамериканської літератури спричинився 
до тривалого буму на книжково-видавничому ринку й здо-
був у літературній критиці промовисте визначення: «кариб-
ське чудо». Утім, дехто з творців цього «чуда» пояснював 
зчинений сенсаційний галас кубинською революцією, яка 
привернула увагу західної інтелігенції до далеких країн Ла-
тинської Америки й спонукала відкрити літературу, яка вже 
існувала, але залишалася невідомою. Са ме література стала 
тоді містком до пізнання культури великого континенту… 
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Примітно, що хоча приналежні до неї письменники 
представляють різні країни та нації, у літературознавстві та 
літературній критиці утвердилася практика їх узагальнено-
го визначення як латиноамериканських авторів. Причиною 
тому — відсутність істотних розбіжностей у розвитку різних 
національних літератур Латиноамериканського континен-
ту, що пояснюється відносно пізнім (перша третина ХІХ ст.) 
початком процесу формування націй у зазначеній частині 
світу та їхньою приналежністю до єдиного — іспаномов-
ного — простору. Крім того, літератури Латинської Аме-
рики мають низку спільних рис, а саме: 

• вони не мали у своєму підґрунті власної усної народ-
ної творчості, позаяк місцевий, тобто індіанський фольк-
лор був недосяжним для нащадків іспанських завойовни-
ків через мовні перешкоди, а, власне, іспанська усна на-
родна творчість втрачала свою актуальність за зовсім інших 
природних, економічних, політичних та культурних умов іс-
нування по той бік океану;

• вони не мали й власної літературної традиції, а тому 
тривалий час користувалися запозиченими з європейсь ких 
літератур напрямами, жанрами та формами, намагаючись 
пристосувати їх до потреб й особливостей своєї культури;

• європейська культура була для них не лише джере-
лом «зразків», а й об’єктом полеміки; протиставлення «Ста-
рий Світ» — «Новий Світ», яке співвідноситься з протистав-
ленням «чуже» — «своє», є одним з центральних у латино-
американській літературі; при цьому «чужа» європейська 
цивілізація постає постарілою, виснаженою, раціоналістич-
ною та механістичною, а «своя» культура — молодою, спо-
вненою енергії та буяння фантазії, пов’язаною з первісни-
ми природними силами та магією. 

Ці спільні риси у творах письменників різних країн ла-
тиноамериканського континенту й надали підставу Ґ. Ґар-
сіа Маркесу стверджувати: «Всі ми пишемо перший вели-
кий роман про людину Латинської Америки».
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Провідним жанром латиноамериканської літератури став 
роман, за яким навіть закріпилася спеціальна назва: «новий 
латиноамериканський роман». І це не випадково, адже саме 
велика епічна форма надавала митцям мож ливість на тлі 
широкої картини сучасної дійсності відтворити самобутність 
світосприйняття свого народу. Визначальною рисою кар-
тини світу, створеної письменниками Латинської Америки, 
було вельми своєрідне поєднання сучасних філософських 
ідей (насамперед — екзистен ціалістських), гострої соціаль-
ної критики (спрямованої на викриття тамтешніх диктатор-
ських режимів) та елементів міфологічної свідомості, яка 
для латиноамериканської куль тури, на противагу культурі 
Європи й США, була не фактом далекої минувшини, а скла-
довою сучасного світосприйняття.

Така картина світу до певної міри була продуктом іс-
торії розвитку культури Латиноамериканського континен-
ту. На відміну від Північної Америки, де у процесі європей-
ської експансії корінне населення було здебільшого зни-
щене, а решта витіснена на задвірки життя, у Південній 
Америці індіанці століттями співіснували із нащадками кон-
кістадорів. Прижилися тут і африканські негри, завезені єв-
ропейцями для освоєння неосяжних обширів Латинської 
Америки. Неабияке значення мало й те, що традицію за-
хідної цивілізації тут утвердили вихідці з європейського 
півдня — іспанці та португальці, люди з гарячою кров’ю, 
серед яких було чимало авантюристів і мрійників, котрі, 
начитавшись лицарських романів, шукали на чужому ма-
терику чарівний край Ельдорадо. Кожен з названих етно-
сів привносив у культурне життя свої релігійні вірування, 
магічні уявлення, легенди та оповіді, які, своєю чергою, 
сплавлялися з аналогічними культурними традиціями ін-
ших народів. Зазначений сплав утворив спільне підґрунтя 
латиноамериканської культури, що її характерною рисою 
стало виразне тяжіння до царини чудесного. Однак тери-
торія країн Карибського басейну виявилася місцем зустрі-
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чі не лише трьох культурних традицій, що представляли 
три раси й три цивілізації, а й різних менталітетів, поро-
джених суперечливими типами суспільного ладу — патрі-
архального й середньовічного на початку європейського 
засвоєння Південної Америки, капіталістичного й соціа-
лістичного у ХХ ст. Усе це зумовило міфологізацію куль-
турної свідомості латиноамериканського континенту, яка 
виявилася у міфологізації сприйняття історії, політичного 
життя, повсякденного побуту, життєвих ситуацій, людських 
характерів і доль. На такому фундаменті й сформувався 
«магічний реалізм» (термін був введений у вжиток пись-
менником А. Карпент’єром), що став своєрідною візитною 
карткою латиноамериканської літератури. 

Магічний реалізм — напрям латиноамериканської літе-
ратури ХХ ст., що його визначальною ознакою є напів фан-
тастична-напівреальна картина латиноамериканської дійс-
ності, яка відтворює уявлення самобутньої міфологічної сві-
домості, історично сформованої на основі синтезу індіан-
ської, африканської та європейської культурних тра дицій. У 
рамках такої картини історія і магія, природа й надприродні 
явища, соціально-політичні реалії й міфоло гічно-казкові чу-
деса змішуються, породжуючи єдину «незвичайну повсяк-
денність». Крізь буденний плин жит тя у «ма гічному реалізмі» 
постійно просвічує царина фантастичного. При цьому при-
мхливе переплетення міфів та дійсності насичується гост-
рими моральними конфлікта ми, актуальними політичними 
проб лемами й «вічними» екзистенційними питаннями.

Розмірковуючи над самим формулюванням «магічний 
реалізм», Д. Затонський писав: «. . .слівце «магічний» у дано-
му разі гострого опору, навіть якихось сумнівів ніби й не 
викликає, оскільки тексти цих авторів і справді досить-таки 
далекі від якоїсь правдоподібності. Та чи мають їхні твори 
щось спільне з поняттям «реалізм»?» Найповнішу, напевне, 
відповідь на це запитання можна знайти в інтерв’ю пись-
менника Ґ. Ґарсіа Маркеса, який так прокоментував свій зна-
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менитий роман, що вразив читачів синтезом буденного та 
фантастичного: «Я вважаю, що в романі «Сто років само-
тності» більше, ніж деінде, я є саме письменником-реа-
лістом, оскільки, на мою думку, у Латинській Америці все 
можливе, все реальне». Головною ж ланкою концепції «ма-
гічного реалізму», на думку російського вченого В. Зем-
скова, є «нерозривний зв’язок із народним буттям, що є 
початком і кінцем усіх пошуків». Справді, зважаючи на цей 
зв’язок, ми можемо краще зрозуміти вище процитоване 
висловлювання Ґ. Ґарсіа Маркеса. 

Габріель Гарсіа Маркес (1928—2014) — колумбійсь кий 
письменник і публіцист, 1982 року нагороджений Нобе-
лівською премією. Одного разу його спитали: «У що ви ві-
рите: у магічний реалізм чи у магію літератури?». Він відпо-
вів: «Я вірю у магію реального життя». Ця відповідь може 
правити за мистецьке кредо письменника, яке багато чого 
визначило і у тематиці й змісті його книжок, і у його став-
ленні до «магічного реалізму», що знайшов блискуче вті-
лення у його творчості. 

Ґабріель Ґарсіа Маркес народився 6 березня 1928 р. у 
містечку Аракатака, що неподалік від атлантичного узбереж-
жя Колумбії. Сімейні обставини склалися так, що до восьми 
років хлопчика виховували дідусь Ніколас Маркес, який 
був військовим і дослужився до чину полковника, та бабуся 
Тран кіліна, що її пам’ять зберігала безліч легенд і казок. На-
родна фантазія, яка говорила з маленьким Ґабо вустами ба-
бусі, і захопливі картини воєнних походів, що поставали в 
барвистих розповідях діда, переплелись у свідомості май-
бутнього письменника. Згодом це сплетіння створило під-
валини його художнього світу, який відзначав ся самобутнім 
зрощенням реального та фантастичного, мі фологічного та 
історичного, індивідуального та колективного начал. 

Посилаючись на автобіографічні джерела своєї твор-
чості, Маркес наводив такий приклад. Одного разу до йо-
го тітки завітала сусідка, котра показала яйце з якимось 
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дивним наростом. «Навіть не знаю чому, — пояснював пись-
менник, — але наш дім був чимось на кшталт консульта-
ційного пункту з приводу чудес, що траплялися у селищі. 
Щоразу, коли відбувалося щось таке, чого ніхто не розу-
мів, люди приходили сюди, і зазвичай моя тітка давала від-
повіді на будь-які запитання. Найбільше мене вражала при-
родність, з якою вона вирішувала подібні проблеми. Ось і 
цього разу вона поглянула на сусідку і сказала: «Га, так це ж 
яйце василіска. Запаліть вогонь у патіо». Вогонь у патіо за-
палили, і яйце було знищене у ньому найприроднішим чи-
ном. Гадаю, що саме ця природність подарувала мені ключ 
до роману «Сто років самотності», де про найжахливіші, 
найнезвичайніші речі повідомляється з тією ж незворуш-
ністю, з якою моя тітка наказала спалити у патіо яйце васи-
ліска — істоти, про яку ніхто нічого не знав».

Ще за шкільних років Ґабріель почав писати вірші. Зго-
дом, навчаючись на юридичному факультеті університету в 
Боготі, писав прозові твори й журналістські кореспонденції, 
що, врешті-решт, спонукало його перервати нав чання. 

1955 р. була оприлюднена його повість «Опале лис-
тя», в якій вперше була окреслена наскрізна у творчості 
Маркеса тема самотності й змальовувалося вигадане міс-
течко Макондо, що його прообразом була рідна письмен-
никові Аракатака. Пізніше, передусім завдяки роману «Сто 
років самотності», Макондо стане одним із найвідоміших 
уявних місць світової літератури.

1955 р. газета «Ель Еспектадор» призначила Маркеса 
своїм кореспондентом у Європі, що надало йому можли-
вість у рамках службових відряджень побувати у різних 
країнах, у тому числі — в Італії, Польщі, США та ін. 1957 р. 
він відвідав СРСР, як кореспондент долучившись до мос-
ковського фестивалю молоді та студентів. Спогади про свої 
враження від знайомства з цією країною Маркес виклав в 
есеї «СРСР: 22 400 000 квадратних кілометрів без жодної 
реклами кока-коли». 
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З приходом до влади у Колумбії нового диктатора лібе-
ральне видання, в якому працював Маркес, було закри те. 
Редакція надіслала письменнику невелику суму грошей, аби 
він зміг повернутися з Парижа додому. Незважаючи на ма-
теріальну скруту, Маркес залишився у столиці Франції й зо-
середився на художній творчості. Її першими плодами ста-
ли повість «Полковнику ніхто не пише» (1958), роман «Не-
добрий час» (1962), збірка оповідань «Похорон Великої 
Мами» (1962). Вони засвідчили яскравий літературний та-
лант автора. Однак справжню й гучну славу йому приніс 
роман «Сто років самотності», оприлюдне ний 1967 р. 

Одним із найвдаліших своїх творів Маркес вважав ро-
ман «Осінь патріарха», у якому він зобразив долю диктато-
ра, наділеного рисами реальних деспотичних правителів 
латиноамериканських країн другої половини ХХ ст. За-
значений роман побачив світ 1975 р., і відтоді письмен-
ник, обурений встановленням у Чилі диктаторського режи-
му Піночета, проголосив, що складає обітницю «художньо-
го мовчання» до падіння цього режиму й дотримав своєї 
обіцянки. До 1981 р. він обмежив свою публічну діяльність 
політичною журналістикою, позначеною чіткою «лівою» по-
зицією — позицією палкого протесту проти соціально-еко-
номічного гніту. 1981 р. Маркес оприлюднив свій роман 
«Історію однієї смерті, про яку знали заздалегідь» (1981), а 
наступного року отримав Нобелівську премію, на яку від-
повів промовою з глибоко символічною для його творчос-
ті і його сприйняття влас ної «великої батьківщини» назвою 
«Самотність Латинської Америки». 

1985 р. побачив світ його роман «Кохання під час чу ми», 
в якому розповідалася історія спізнілої любовної при страсті 
двох старих людей, що мала своїм тлом сучасну «чу му» по-
клоніння фальшивим цінностям споживацького су спільства 
й обуреності нахабними політичними спекуляціями. Май-
же через десять років Маркес продав права на екраніза-
цію цього твору одній з голлівудських кіноком паній. 
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Попри важку хворобу, з якою письменнику довелося 
боротися від кінця 1980-х рр., він не кинув пера. 1992 р. 
вийшла його збірка оповідань «Дванадцять мандрівних опо-
відань», присвячена значущій для всієї латиноамерикан-
ської літературі темі зустрічі Старого й Нового Світів, втрат 
і знахідок вихідців з країн Латинської Америці у Європі. У 
2002 р. була опублікована перша книга із запланованої біо-
графічної трилогії — «Жити, аби розповісти про життя». Не-
щодавно був опублікований збірник виступів письменника 
за період від 1944 до 2007 рр., які раніше не друкувалися. 
До останнього дня Габріель Гарсіа Маркес залишався учас-
ником літературного процесу.

Російський критик Ю. Папоров у своїй книжці «Ґабріель 
Ґарсіа Маркес. Шлях до слави» пише: «Земляки досить час-
то називали і називають Ґарсіа Маркеса великим письмен-
ником, генієм. Хоча є й такі критики, для яких він — gran 
fabulador — великий фантазер, що вигадує небувальщину. У 
перекладі з іспанської fаbula — це міф, казка, вигадка, і ніко-
ли — реальний сюжет. Сам Ґарсіа Маркес не одноразово 
стверджував: опис того, що читач бачить і відчуває у реаль-
ному житті, мало кого цікавить. Шехерезада, барон Мюнгау-
зен — тобто все неймовірне, дивовижне, екзотичне, не-
правдоподібне — ось чого очікують читачі! Своєю творчіс-
тю Ґарсіа Маркес довів, що він був правий». 

У своїй Нобелівській лекції Г. Гарсіа Маркес торкнувся 
питання природи «магічного реалізму», притаманного його 
власній творчості й книжкам його відомих співвітчизників і 
породженого, як намагався довести промовець, самою «фан-
тастичною дійсністю» латиноамериканського життя. «На-
важуюся думати, — зазначив письменник, що саме ця фан-
тастична реальність, а не лише її літературне зображення, 
привернула до себе увагу Шведської академії. Реальність, 
яка існує не папері, а оточує нас і щодня, безперервно сіє 
серед нас смерть; реальність, яка живить невичерпне дже-
рело творчості, сповнена страждання й краси, реальність, 
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для котрої колумбієць, що зараз виступає перед вами вда-
лині від дорогої йому батьківщини — тільки-но піщинка, 
відзначена милістю долі. Поети й злидні, музиканти й про-
роки, воїни й злодії, — всі ми, діти цієї шаленої реальності, 
навряд чи потребуємо допомоги уяви, навпаки, проблема 
полягає в тому, що звичайних засобів для правдоподібно-
го зображення нашого життя нам не вистачає». У числен-
них інтерв’ю Маркес теж неодноразово підкреслював, що 
прагне не прикрасити дійсність вільною грою уяви, а від-
творити властиве цій дійсності дивовижне сполучення фан-
тасмагоричного й реального. 

Певно ж, у нього були свої «літературні вчителі», які спра-
вили вплив на його мистецьке становлення: Е. Хемінгуей, 
Грем Грін, В. Вулф, А. Камю, але передусім — Ф. Кафка та 
В. Фолкнер.

Вражаючим було перше його знайомство з кафківсь ким 
«Перевтіленням». «Я не знав, що таке можливе… — ділився 
своїми враженнями письменник, — я зрозумів, що в літера-
турі, крім академічних і надто реалістичних стилів, з якими я 
познайомився за ліцейськими підручниками, існували інші 
можливості. Це було все одно, що скинути пасок цнотли-
вості». Так само велике враження на нього справила проза 
Фолкнера та закарбований у ній образ міфологічного окру-
гу Йокнапатофа, який до певної міри правив молодому Мар-
кесу за орієнтир під час створення його власного міфологіч-
ного міста Макондо. Згодом, коли зіставлення Йокнапатофи 
й Макондо стало загальним місцем літературної критики, 
Маркес рішуче заперечив факт впливу на нього фолкнерів-
ської прози, але така відмова не означає, що цього впливу 
насправді не було. Щоправда, слід зазначити, що Маркес 
взагалі намагався якомога далі відійти саме від тих письмен-
ників, які йому особливо подобалися — аби не бути на них 
схожим й зберегти свою мистецьку самобутність.

Зрештою, ключ до власної письменницької манери він 
знайшов у дитячих спогадах про розповіді, які чув від дідуся 
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та бабусі: «Я повинен був прожити двадцять років (від по-
чатку творчого шляху. — авт.), написати чотири учнівські 
книжки, аби зрозуміти, — визнавав згодом письменник, — 
вирішення проблеми художньої мови лежало у самому її 
підґрунті. Потрібно було розповідати так, як розповідали 
мої діди, тобто безпристрасно, з абсолютним, непохитним 
спокоєм, який не може бути порушений за будь-яких об-
ставин, навіть якщо світ перевернеться догори ногами». Це 
і був зародок того різновиду «магічного реалізму», який зго-
дом утвердився у прозі Гарсіа Маркеса. 

Світ Маркеса був би цілковито трагічним, якби не при-
таманна йому іронія. Вона запобігає зануренню читача у ца-
рину трагічного, приправляє його відчай сміхом. Утім, варто 
зауважити, що, поєднуючись один з одним, всі еле менти — 
комічні (як той нічний горщик з фамільним гербом, що на-
лежав героїні, яка хизувалася своєю приналеж ністю до дав-
нього роду), фантастичні (наприклад, літаючі циновки), іс-
торичні (розстріл трьох тисяч робітників) ут во рюють над-
звичайно органічну й цілісну міфологічну картину світу — 
подібну до тієї, що була характерна для творів західних 
модерністів першої половини ХХ ст. Саме то му «магічний 
реалізм», представлений, творчістю Ґ. Ґарсіа Маркеса, мож-
на розглядати як один з останніх спалахів модернізму.

Попри поширену думку про те, що «Сто років само-
тності» є найкращою книжкою Маркеса, сам письменник 
неодноразово проголошував найвдалішим своїм твором 
повість «Полковнику ніхто не пише». 

Зовні сюжет скидається на досить просту життєву іс-
торію. Головний герой — старий полковник, що має за 
плечима досвід відданої й мужньої військової служби, до-
живає свій вік у страшних злиднях і марному чеканні пен-
сії. Та він страждає не так від голоду, як від почуття свого 
приниження й неспроможності утримувати важко хвору 
дружину, котра потребує якісної їжі та ліків. Однак попри 
все, герой не погоджується продати місцевому багатію пів-
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ня, що належав його синові, нещодавно вбитому за роз-
повсюдження прокламацій. У такий спосіб він опиняється 
перед загрозою голодної смерті, але зберігає свою гід-
ність і вірність пам’яті сина. 

На перший погляд, автор вибудовує реалістичний сю-
жет, у рамках якого розкриває психологію старої люди-
ни, яка мужньо несе хрест страждань, спричинених за-
гибеллю сина, хворобою дружини, власною безпорад-
ністю, байдужістю державних чиновників, несправедли-
вістю життя. Але всередині цієї реалістичної історії, що її 
тлом є цілком реалістично зображуване провінційне міс-
течко, розгортаються інші виміри життя героя, в яких ожи-
вають картини його героїчного минулого, романтичні ле-
генди й навіть з’являється фантастична істота — вбраний 
у тигрову шкіру герцог Мальборо. Відтак щемливий об-
раз полковника набуває символічного узагальнення долі 
усіх колишніх солдатів, усіх старих, покинутих напризво-
ляще, усіх тих, хто постає перед вибором між фізичним 
виживанням і почуттям гідності… 

Після гучного успіху роману «Сто років самотності» Мар-
кес відчув потребу довести, що ця вишукана художня річ 
не була лише «щасливою випадковістю» і що в нього як у 
митця «ще вистачить пального для інших книжок». Саме тоді 
у письменника виникла ідея спробувати свої сили у напи-
санні «дитячих оповідань», які утворили збірку «Дивовижна 
й сумна історія наївної Ерендіри та її жорстокої бабці». Втім, 
дане письменником визначення «дитячі» було відносним, 
адже нічого спільного з традиційною дитячою літературою 
ці твори не мали, хоча в них і фігурували близькі до казко-
вих сюжети, в яких чудесне органічно співіснувало з по-
всякденним. За своєю суттю то були філософські притчі, в 
яких фантастичне начало допомагало розкрити самобутнє 
Маркесове бачення світу та людини.

Справді, у цій збірці фантазія письменника буяє на по-
вну силу, вражаючи читача новими незвичайними сполу-
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ченнями картин реального життя з надприродними яви-
щами, що вриваються у повсякденність, перетворюючи її 
на світ чудес. У цьому світі може відбуватися все, що за-
вгодно: тут до забутого Богом селища прилітає ангел («Ста-
риган з крилами»), вітер приносить з моря всеперемож-
ний запах троянд, двоє диваків у пошуках їжі вирушають у 
мандри дном моря. . . («Море часів, що зникають»), а люд-
ська віра в чудо оживляє дивний корабель-привид і при-
водить його до берега приморського містечка («Остання 
подорож корабля-привида»). . .

За всього свого розмаїття сюжети, представлені у збір-
ці «Дивовижна й сумна історія наївної Ерендіри та її жорс-
токої бабці», мають деякі спільні риси. Письменник вико-
ристовує одну й ту саму сюжетну модель: у занедбаній 
місцевості, що знаходиться десь на манівцях світу і поволі 
занепадає (що й породжує у тамтешніх жителів настрої очі-
кування чуда), відбувається якась дивовижна подія, котра 
спричинює важливі зміни в усталеному плині життя. Од-
нак ці зміни не є остаточними: життя, сколихнуте чудом, 
врешті-решт повертається у своє звичне річище. І однією 
з головних причин безсилля чуда є нездоланна самотність 
людей — та метафізична самотність, що є наріжним каме-
нем художньої філософії Маркеса. 

Саме така ідея покладена в основу невеличкого опові-
дання «Стариган з крилами» зі згаданої збірки. Чудо у ньому 
постає в образі ангела, що несподівано з’явився в одному 
приморському селищі — на подвір’ї подружжя Пелайо та 
Елісенди. Письменник зображає його не як над природну 
істоту, котра вирізняється нетутешньою красою та могут-
ністю, а як «старенького діда, який упав обличчям у грязюку, 
борсається там, але не може підвестися, бо йо му заважа-
ють величезні крила» 183. Люди бачать у ньому хіба що див-
ного жебрака з голим, немов коліно, черепом, беззубим 

183 Переклад  М. Жердинівської.
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ротом і великими півнячими крилами, до того ж «обскуба-
ними й брудними». На запитання Пелайо та Елісенди він від-
повідає якоюсь незрозумілою мовою, через що (ось вона, 
знаменита іронія Маркеса!) вони спочатку приймають його 
за постраждалого від аварії іноземного па роплава. І тільки 
сусідка подружжя без вагань назвала чудернацького при-
бульця ангелом. Привертає увагу те, що во на також поста-
вилася до загадкового гостя з недовірою, не чекаючи від 
нього нічого доброго. Відтак подружжя утвер дилося у сво-
єму рішенні якомога швидше позбутися візитера. Таке став-
лення до ангела свідчить про нечутливість лю дей до чудес-
ного. Не випадково чуду на подвір’ї Пелайо відводиться 
найзанедбаніше й найпринизливіше місце — курник. 

Таку ж саму нездатність до спілкування з чудесним де-
монструють і інші мешканці селища: дехто пропонує зро-
бити його «головою» всесвіту, генералом, який вигравав би 
всі війни або засновником нового роду крилатих людей, 
дехто висмикує з його крил пір’я, а дехто з цікавості навіть 
припік йому бік залізякою. Потроху селяни втрачають ін-
терес до ангела доки, зрештою, не відвертаються від ньо-
го. Чудо, доводить письменник, так нічого й не змінило в 
житті людей: окрім будинку, що його збудували Пелайо та 
Елісенда на гроші, виручені від показу незвичайного ста-
ригана, у селищі все залишилося по-старому.

У фіналі твору ангел, що одужав після тривалої хвороби, 
відлітає на зміцнілих крилах. Люди не шкодують за ним. Його 
несподіваний відліт — це, мабуть, найбільше диво, адже у та-
кий спосіб він довів, що є «не стариганом з крилами», а справж-
нім ангелом. Однак і на це чудо люди не реагують...

Отже, в оповіданні змальовується ситуація зустрічі лю-
дини з чудесним, сказати б — ситуація тривалого співісну-
вання людини з чудом, яка, проте, не має суттєвого впливу 
на її життя. Існуючи поруч, світ людей і світ надприродного 
залишаються по суті відокремленими один від одного, тому 
кожен з них виявляється приреченим на самотність. . .



309

П О С Т С К Р И П Т У М
ВІДЛУННЯ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОГО МОДЕРНІЗМУ 

Поява роману «Сто років самотності» спричинилася, за 
словами перуанського поета Варгаса Льоси, до справжньо-
го «літературного землетрусу». 

Якщо вірити Маркесу (між іншим, схильному до місти-
фікацій), «Сто років самотності» були першою книжкою, 
яку він задумав ще у 17 років. Написати великий за обся-
гом твір тоді йому було не до снаги, але перше речення, 
яким нині розпочинається роман, все ж таки з’явилося. Ін-
ший поштовх до роботи над книгою надала поїздка до 
рідного селища, яку молодий Маркес здійснив разом з 
матір’ю. Під час тієї гостини він був вражений ознаками 
катастрофічного занепаду, спричиненого нещодавньою 
«банановою лихоманкою», яка спустошила не лише кише-
ні, але й душі його земляків. Спочатку Маркес хотів назва-
ти свій роман «Дім», але, прагнучи уникнути небажаних 
збігів із щойно надрукованим романом його приятеля 
Альваро Сауїдо «Великий дім», відмовився від цього плану. 
Остаточно ж задум твору викристалізувався, за свідченням 
автора, в одну мить, коли він пережив раптове осяяння й 
побачив весь корпус майбутньої будівлі роману. Однак 
письменникові знадобилося ще 18 місяців, аби написати 
книжку, яка так ясно постала у його уяві.

Маркес неодноразово вказував на автобіографічний ха-
рактер «Ста років самотності». «У кожному героєві роману 
є частинка мене самого», — зізнавався він. А ще підкрес-
лював: «Сто років самотності — лише поетичне втілення 
мого дитинства». Вочевидь, спогади про дім, родину, рідне 
містечко, яскраві дитячі враження від повсякдення, що його 
неодмінною складовою були реальні чудернацт ва і вигада-
ні розповіді про неймовірні дива, справді живили собою 
плин романної оповіді та життєві історії героїв. І все ж авто-
біографічний матеріал був вельми значущим, але не єдиним 
складником величної романної споруди, яка навряд чи ста-
ла б одним із найпотужніших епосів людського буття ХХ ст., 
якби була зведена лише з таких суто індивідуальних цегли-
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нок. Окрім дитячих вражень митця, у фундамент роману ліг 
і його репортерський досвід, що загострював критичний 
погляд на протиріччя та хвороби соціального життя, і його 
особистий досвід переживання історії — чи то сумних на-
слідків доби «бананової лихоманки», чи то поліцейського 
розгулу диктаторських режимів епохи «віоленсії» (насиль-
ства), і, зрештою, його літературний досвід засвоєння кра-
щих досягнень західного модернізму. Усе це дозволило ав-
торові перетворити історію родини Буендіа, позначеної 
рисами схожості з його власною родиною, на своєрідну 
модель історії латиноамериканського народу й усього люд-
ського роду загалом. 

В основу сюжету роману, що складається з 20 розділів, 
покладена історія родини Буендіа. У перших трьох главах 
зображується становлення роду, започатковане шлюбом 
між Хосе Аркадіо та його двоюрідною сестрою Урсулою, 
від якого згодом народжуються троє дітей — сини Хосе 
Аркадіо й Ауреліано та донька Амаранта. Від самого по-
чатку над родиною нависає страх Урсули перед можливим 
прокляттям за порушену нею та її чоловіком заборону на 
шлюб між близькими родичами. Таким прокляттям, на пе-
реконання жінки, має стати поява нащадків із «свинячими 
хвостами». Проте насправді головним «прокляттям» роди-
ни виявляється фатальна схильність усіх її членів до повто-
рення одних і тих життєвих ситуацій і екзистенційних ката-
строф (що відбивається постійним повторенням однако-
вих імен серед членів родини), їх уразливість до одних і тих 
самих підступних, «проклятих» спокус — недозволених лю-
бовних стосунків між близькими родичами, конфліктів із 
владою, чар лихих жінок, захоплення бійцівськими півнями 
та одержимості божевільними ідеями, зрештою прирече-
ністю роду Буендіа на зникнення. Розповідь про те, як родо-
вий спадок визначає характер, життєвий вибір і долю кож-
ного члена родини, щоразу по-новому варіюючись і що-
разу у глибинній своїй сутності незмінно повторюючись, 
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червоною стрічкою пов’язуючи життя і смерть семи поко-
лінь Буендіа, утворює основний зміст роману. У заключних 
розділах зображується загибель роду Буендіа: плодом ве-
ликої любовної пристрасті, що спалахнула між Ауеріліано 
Бабілонья та його тіткою Амарантою-Урсулою, стає хлоп-
чик із свинячим хвостом, котрого з’їдають мурахи; при по-
логах Амаранта-Урсула вмирає, а Ауреліано, душевно вби-
тий подвійною втратою, розшифровує заключні нотатки 
чарівника цигана Мелькіадеса, в яких описується саме та-
кий фінал існування родини Буендіа й зображується смерч, 
що стирає з лиця землі Макондо разом з Ауреліано у той 
час, коли той дочитує останній рядки пророцтва. Тим са-
мим історія родини Буендіа набуває рис античної трагедії 
фатуму з її неминучим здійсненням долі й нездоланністю 
родового прокляття. 

У сюжеті роману схрещуються епічний, міфологічний, 
історичний, казковий і притчовий плани, що надає зобра-
женню всезагального характеру та, водночас, змішаного 
«магічно-реального» забарвлення. Цей ефект постійно під-
креслюється примхливими переплетіннями деталей повсяк-
денного життя з фантастичними елементами, характерним 
прикладом чого може служити епізод, в якому красуня Ре-
бека раптом підноситься у небо на перкалевих прости-
радлах. У такий спосіб письменник втілював у романі уяв-
лення про те, «що народна міфологія входить у реальну 
дійсність, це вірування народу, його казки, які не народжу-
ються з нічого, а створюються народом, вони — його іс-
торія, його повсякденне життя, вони учасники і його пере-
мог і його поразок». 

Історія родини Буендіа у знаменний і символічний спо-
сіб збігається з історією Макондо — вигаданого містечка, 
яке є основним тлом зображуваних подій у романі. Історія 
Макондо, заснованого невеличкою групою переселенців 
на чолі з батьком-засновником свого роду Хосе Аркадіо 
Буендіа, й знищеного ураганом разом з останнім представ-
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ником цього роду, охоплює сто років колумбійської істо-
рії — від першої чверті ХІХ століття, коли країна звільни-
лася від іспанського панування, до кінця першої третини 
ХХ ст., коли країною прокотилися масові страйки. 

Лише від 1830 по 1903 рр. у Колумбії відбулося 9 гро-
мадянських воєн загальнонаціонального масштабу, 14 «ло-
кальних» війн і 3 військових путчі, кілька разів встановлю-
валася воєнна диктатура. Боротьба йшла між олігархічними 
угрупуваннями, які стояли за партіями лібералів та консер-
ваторів; при цьому обидві партії неодноразово змінювали 
свої політичні програми, досягали певних домовленостей і 
незабаром їх порушували, й однаковим чином, добившись 
влади, захоплювали вигідні урядові пости й утис кали своїх 
конкурентів. 

Згадані соціально-політичні потрясіння знаходять відо-
браження у житті мешканців Макондо, й передусім у житті 
членів родини Буендіа. Так, доба громадянських війн і бо-
ротьби двох партій показується у романі передусім через 
долю другого сина засновників родини — прославленого 
полковника Ауреліано Буендіа. Виступивши під час загост-
рення політичного протистояння на боці ліберальної пар тії, 
він дослужився до посади головнокомандувача революцій-
них сил Атлантичного узбережжя, але відмовив ся прийняти 
звання генерала до перемоги над консерваторами. Він під-
няв 32 озброєних повстання й всі 32 повстання програв; 
він пережив вбивство 17 своїх синів, народжених різними 
жінками, які приходили до нього на од ну ніч; він вцілив після 
чотирнадцяти замахів на його життя, у тому числі й після фі-
ліжанки кави з такою кількістю стрих ніну, яка могла вбити 
ко ня. Неправедна війна спустошила душу полковника, не за-
ли шивши в ній жодних почуттів, крім жаги влади, що, врешті-
решт, призвело до його переродження у жорстокого дик-
татора, охопленого внутрішнім холодом й потребою від-
межуватися від людей, у тому числі — й від друзів, земля-
ків, рідних — крейдяним колом трьохметрового радіусу. 



Педро ВІЛАЛБА-ОСПІНА 
"Сто років самотності" (цикл гравюр, 1996—2002, іл. до р. XV)
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Пе релам у його житті відбувається лише після того, як його 
мати Урсула запобігає виконанню смертного вироку, ви-
несеного ним найвідданішому й найближчому другові. Піс ля 
цього полковник, вимушений історією ще повоювати проти 
колишніх своїх соратників, укладає ганебну для нього мир-
ну угоду й назавжди зачиняється у себе вдома в Макондо, 
де займається безглуздою справою — виготовленням зо-
лотих рибок і їхньою подальшою переплавкою для виго-
товлення таких самих золотих рибок…

Так само й період «бананової лихоманки» разом з його 
наслідками багато чого змінив у житті Хосе-Аркадіо Друго-
го, сина-близнюка вбитого консерваторами диктатора Ма-
кондо: спочатку він працював наглядачем у банановій ком-
панії, далі, ставши профсоюзним лідером, почав викривати 
махінації керівництва компанії й уряду, потім взяв участь у 
мирній демонстрації робітників та їхніх родин, які були роз-
стріляні й потайки викинуті в море, чудом виживши у цій 
бойні, він повернувся додому вже напівбожевільною лю-
диною й доживав свої дні самітником, розбираючи загад-
кові нотатки чарівника Мелькіадеса. 

Цинічна боротьба партій за владу, громадянські війни, 
«бананова лихоманка», страйки проти хижацької політики 
капіталістів і криваві розправи над мирними демонстрація-
ми, — все це історичне тло романних подій відбивало не 
лише історію Колумбії, і навіть не лише історію Латинської 
Америки, а й загальні процеси світової історії. Крім того, 
історія Макондо утворює прозору паралель до біблійної 
історії. Вона починається з епохи процвітання перших по-
селенців, що жили у «райській» гармонії з природою й са-
мими собою, поволі пізнаючи й обживаючи свій життєвий 
простір, далі зазнає етапу політичного розбрату й війн, який 
обертається для мешканців постійним насильством і чис-
ленними безглуздими жертвами, потім вступає у фазу «ба-
нанової лихоманки», яка перетворює Макондо на місце за-
непаду, розбещеності й гріха, ще пізніше переживає добу 
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«потопу» — багаторічного безперервного дощу, що доко-
рінно змінює обличчя й дух міста, і, врешті-решт, завершу-
ється етапом апокаліптичного «кінця історії». Відтак Макон-
до, значною мірою «списане» письменником з його рідної 
Аракатаки, виростає у символічну «мікромодель» Колум-
бії, Латиноамериканського континенту, а за великим ра-
хунком — й усієї планети. Маркес створює, за словами ві-
домого російського літературознавця В. Земскова, унікаль-
ний «образ свого клаптика землі, завбільшки з поштову мар-
ку й водночас рівного всьому світові». 

У центрі оповіді знаходяться образи представників роду 
Буендіа. Інші персонажі — як-от циган-чарівник Мелькіа-
дес, що передрікає історію роду, або легковажна жінка Пі-
лар Тернера, котра зі свого боку долучається до «творення» 
цієї історії, час від часу народжуючи незаконних нащадків 
згаданого роду, — потрапляють до уваги оповідача лише 
через їх пов’язаність із цією родиною й вияскравлюють 
деякі грані «сімейного» портрету Буендіа. 

Зображуючи членів родини автор ставить наголос на 
двох аспектах: по-перше, на уособлених у конкретних пред-
ставниках роду різних етапах розвитку сім’ї (від її станов-
лення до краху), й, по-друге, на загальних психологічних і 
екзистенційних складових родового портрету, які склада-
ються у певний родовий духовний спадок — такий собі 
«комплект» схожих пристрастей, властивостей вдачі, пори-
вань, оман, розчарувань, що накладає на кожного Буендіа 
один і той самий, водночас привабливий і щемливий від-
биток. Цей спадок можна визначити як примхливу суміш 
мрійництва, що межує з повним відривом від реальності, 
чудернацтва, що межує з божевіллям, екзистенційної са-
мотності, що межує з нездоланою ізоляцією від інших лю-
дей, самовладдя, що межує з деспотизмом, заціпенілості у 
певному стані, що межує з духовним паралічем.

Тема самотності, як вже зазначалося, наскрізна у Марке-
совій прозі, стає центральною у «Ста роках самотності», де 
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вона подрібнюється на безліч уламків, і кожен з них вия-
скравлює нову грань самотнього існування й додає до пси-
хологічного портрету кожного персонажу свої, щоразу інші 
й особливі штрихи. Для роду Буендіа самотність і пов’язана з 
нею нездатність любити — це родовий хрест, який визначає 
трагічні злами їхньої долі. Лише останні представники роди-
ни, Амаранта-Урсула та Ауреліано, виявляються здатними на 
справжнє кохання, проте, карбоване родовими і їхніми осо-
бистими гріхами, воно не в змозі спокутувати «сто років са-
мотності», які прирікають рід Буендіа на загибель… 

«Гарсіа Маркес, — зауважує дослідниця Т. Ейдельман, — 
написав історію родини, сповнену смішних пригод і шек-
спірівських пристрастей, родини, в якій кожне попереднє 
покоління не зникає, а ніби продовжується у нащадках, кот рі 
носять одні й ті ж самі імена — Хосе Аркадіо і Ауреліано — 
й отримують у спадок від предків їхню провину, їхні гріхи, 
їхню самотність. У той же час це ніби історія всього люд-
ства. Починається вона з того моменту, коли «світ був ще 
таким новим, що багато речей ще не мали назви й на них 
доводилося показувати пальцем», а закінчується вона апо-
каліптичною катастрофою — місто знищується вітром, «спов-
неним голосами минулого», й назавжди зникає з пам’яті лю-
дей». Це майстерне сполучення колоритної «магічно-реа-
лістичної» історії роду диваків і самотників з узагальненою 
притчею про історію всього людства значною мірою по-
яснює, чому роман «Сто років самотності» увійшов до кола 
найулюбленіших книжок людства у ХХ столітті. 
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