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PER ASPERA AD VERITAS 
 

УДК 82.1 

Ковбасенко Юрій, Пєшкова Анна, Морозова Галина  

 

ЛІТЕРАТУРНИЙ КАНОН:  

FATA MORGANA ЧИ ОМРІЯНИЙ БЕРЕГ? 

 

У статті розглядається поняття «літературного канону» як такого, що зумовлює 

безперервний процес канонізації та деканонізації літературного твору. Використовуючи 

різні аспекти, передбачаємо фундаментальні підходи до виміру чинників, що зумовлюють 

канонізацію художнього твору: культурологічний аспект як основа національної 

ідентифікації та традиції; історичний аспект як часо-просторове нашарування 

ідеологічного смислотворення; формалістичний аспект як акцент на формі вираження 

мислення в структурі міркування для відтворення істинності й хиби в їхніх засновках; 

опертя на формальну мову. Підсумовуються результати опитування студентів стосовно 

можливості наповнення літературного канону. 

Ключові слова: канон, канонізація, традиція, ідентичність, історичність, мова, 

формалізм, постмодернізм, інтертекстуальність, компетенція.  

 

В статье рассматривается понятие «литературного канона» как того, что 

приводит  к непрерывному процессу канонизации и деканонизации литературного 

произведения. Используя различные аспекты, предусматриваются фундаментальные 

подходы к измерению факторов, обусловливающих канонизацию художественного 

произведения: культурологический аспект как основа национальной идентификации и 

традиции; исторический аспект как временно-пространственное наслоение 

идеологического смыслообразования; формалистический аспект как акцент на форме 

выражения мысли в структуре рассуждения для различения истины и лжи; опоры на 

формальный язык. Суммируются результаты опроса студентов о возможности 

существования литературного канона. 

Ключевые слова: канон, канонизация, традиция, идентичность, историчность, 

язык, формализм, интертекстуальность, компетенция. 

 

The article deals with the concept of «literary canon» as one that causes a continuous 

process of canonization and decanonization of literary text. In this article the authors view 

different aspects that define a number of fundamental approaches to measuring of the factors that 

cause the canonization of the piece of literature: cultural aspect as the basis of national identity 

and traditions; historical aspect as time and spatial stratum of ideological sense; formalistic 

aspect as the focus on the form of expression of thought in the structure of thinking for determining 

truth and lie in their premises; reliance on formal language. Much attention is given to 

Summarizing results of a survey of students regarding the possibility of existence of a literary 

canon. 

Key words: canon, canonization, tradition, identity, historicity, language, Formalism, 

post-modernism, intertextuality, competence. 
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Тема літературного канону (і його формування, і його деконструкції) 

останнім часом стала мейнстримом не лише літературознавства, а й соціології 

і навіть політики. Передумовою осмислення літературного канону є 

систематизація самого цього поняття з огляду на різні аспекти. Так, задля 

повнішого розгляду аспектів можливості творення літературного канону 

актуалізуємо сформовані Інститутом європейських культур (1995 – 2002) 

соціальні функції літератури. Найголовніші з них висвітлив Ю. Ковбасенко у 

статті «Виклики часу і соціокультурні функції художньої літератури та 

літературної освіти в Україні». Це, на думку дослідника, інтегративна 

(націєтворча); гностико-акумулятивна; політична; соціоадаптаційна; 

терапевтична [3, 2]. 

Кожна з наведених функцій відіграє значну роль у творенні 

літературного канону, виокремлюючи при цьому осібні аспекти формування 

концептуальної бази канонізації. Так, у культурологічному аспекті поняття 

канону апріорі міститиме характер ідентифікації певного етносу за його 

національною специфікою, закодованою в генетиці антропологічних типів, що 

великою мірою ототожнюється з поняттям традиції. Зокрема Л. Матвєєва, 

комплексно досліджуючи культурологічну базу як передумову націо- (разом 

із тим і каноно-) творення, наводить таке визначення: «Канон (від гр. «норма», 

«правило») – це зведення положень, що мають догматичний характер, усе те, що 

твердо встановлено і рекомендовано до впровадження, застосування. Канон, так 

само як і традиція, не надає вибору, але при цьому людина, що діє в межах канону, 

цілком усвідомлює його обмежувальні функції (якщо навіть і оцінює їх 

позитивно)» [6, с. 147]. Відтак, з точки зору культурології це питання входить у 

систему природи певної нації – її стилю, традиції, моралі, релігії.  

Однак, культурологія як наука, що синтезує біологічний та історичний 

суспільні процеси, не відкидає один із найважливіших чинників, котрий, з 

одного боку, обомовлює канон, а з іншого – його унеможливлює його, 

оскільки тоді маємо об’єктивно визнати бачення проблеми крізь призму 

особистісного розуміння та його актуальність у часі – це історичний аспект. 

Навіть відстоюючи суто раціоналістичний (формалістичний) підхід до 

дослідження канону, на певному етапі ми все рівно зіштовхнемось з його 

історичністю: «Розуміння літератури як втілення/відображення духу епохи. 

Підсумком раціоналізації подібних уявлень до 1930-х рр. стали три соціальні 

концепції літератури: 1) література як відображення суспільства; 2) література 

як знаряддя впливу на соціальне життя і суспільну свідомість; 3) література як 

засіб соціального контролю. Дослідники дійшли висновку, що десь до 

середини XIX ст. склався «стійкий набір затертих штампів, загальних місць, 
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рутинних анонімних риторичних фігур, мертвих метафор». Література 

фігурувала в них як «дзеркало» (пор. : В. И. Ленин. «Лев Толстой как зеркало 

русской революции»), автор у романтичній фразеології, – як «світоч», 

«пророк» чи «маг», а в позитивістському розумінні – як дескриптивний 

історик, учений-природничник, етнограф-побутописець тощо. Та хай яким 

скептичним не було б ставлення до цього погляду на літературу, а факт 

залишається фактом: цілі історичні епохи можна краще вивчити не за 

історико-економічними, а саме за художніми творами: скажімо, добу 

Реставрації – за Бальзаком, добу Другої імперії – за Золя» [3, 2].  

Відомий учений, автор оригінальної праці «Західний канон» Гаролд 

Блум розглядав культурний та історичний аспекти як, деякою мірою, наслідки 

процесу канонізації художньої літератури, які відіграють важливу роль у 

становленні («розширенні») літературного канону: «Якщо чесно, то 

здійснюване там «розширення Канону» насправді означає його 

деконструкцію, оскільки серед рекомендованих авторів аж ніяк не зустрічаємо 

найкращих із тих, котрі є жінками, африканцями, латиноамериканцями чи 

вихідцями з Азії, але якраз тих, котрі, найперше, маніфестують свою 

травматичну образу (resentment), котра вже стала компонентом їхньої 

ідентичності» [1, 12]. Подібні наслідки передбачав канадський філолог-

структураліст Н. Фрай, котрий наголошував на відмові від історичності в 

аналізі літературних текстів, що є маркуванням, котре підлягає систематизації 

цінностей як «суб’єктивної дрібниці» (За Н. Фраєм). Із цього постає 

міркування: якщо не виходить розглядати літературу як об’єктивну описову 

категорію (тексти, що не формують цінності, а їх відтворюють), то не можна 

сказати й того, що це лише особистійсний вибір кожного з нас – що вважати 

літературою загалом і канонізованим текстом зокрема.  

Отже, ми підійшли до висвітлення поняття канону в його 

формалістичному аспекті, а саме – з точки зору логіки, оскільки буття 

літератури у якийсь момент виривається поза людський світ, зокрема 

найбільш її очевидний продукт – мову.  

Німецько-американський філософ і логік Р. Карнап зазначав: «У логіці 

немає жодної моралі. Кожен може будувати власну логіку, тобто власну мовну 

форму, на свій розсуд». Із цієї сентенції можна зробити висновок, що сфера 

морального обмежується суспільними відносинами (традиціями), а галузь 

логічного значно ширша за національну ідентичність і розповсюджується на 

світ загалом. Таким чином, мова для логіки – це конкретне явище (формалізм), 

котре будовою своєї форми організовує єдине смислове поле незалежно від 

контрастуючого між собою внутрішнього поділу бінарних опозицій у світі: 

істина-хиба, життя-смерть, добро-зло, зміст-форма тощо.  
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Формалістичний підхід до осмислення процесу канонізації 

непідпорядкований суб’єкту (тому, хтó говорить), але підпорядкований 

об’єкту (щó і я́к говорить) – у модерному розумінні – це, швидше, піар автора. 

Приміром, якого резонансу набула б (якби набула) книга Б. Нокса про давніх 

греків, аби автор не дав їй епатажного анонсу «Книга про найдавніших з-поміж 

білих мертвих мужчин»? З іншого боку, для негроїдної раси лексема «білі», 

використана в назві книги, може мати якраз саме ту «суб’єктивну дрібницю», 

що підпорядкована бінарній опозиції «чорний-білий» як історичному 

маркуванню «свій-чужий».  

Схоже, саме логічний аспект дозволив російському літератору О. Брику 

стверджувати, що якби Пушкін не існував, то «Євгеній Онегін» все рівно був 

би написаний. Згодом подібну думку висловив логік і філософ Я. Шрамко: «Не 

було б Данте, то достатньо близький твір міг би написати будь-який інший 

геніальний поет» [7, 116].  

Отже, в процесі канонізації літературного твору задіяні тексти 

попередника і наступника. Але тоді виникає інше логічне запитання: невже 

попередній твір потрапляє до канону лише «переписаним» варіантом? І що (чи 

хто) в такому разі канонізує твір і його автора за життя самого автора, адже 

такі випадки маємо в літературі будь-якої нації? «Згадаймо, що в ХІХ ст. 

“наближений” до тодішнього читача Ежен Сю був значно популярнішим за 

Стендаля…». Сьогодні все навпаки: Стендаль вважається класиком, Ежен Сю 

майже забутий автор, як кажуть нині, “кітча”» [5, 17].  

Що́ ж лежить в основі літературного канону: культура, історія чи мова? 

Або все ж таки усі ці аспекти взаємопов’язані та взаємозалежні? Чи 

культурологічно-історичний підхід спроможний втримати об’єктивність? І чи 

логічний (суто мовний) підхід можливий не як «дух народу» (за В. Ф. 

Гумбольдтом)? Адже, враховуючи міжнаціональну спеціфіку, маємо 

передбачити від представників різних народів не лише антитетичність значень 

мовних одиниць, а й їх смислів. Чи дає відповідь на ці питання сучасний 

літературний процес? 

Враховуючи ситуацію постмодернізму (чи пост-постмодернізму) з її 

славнозвісною «нонселекцією» (Ігаб Хасан), зауважимо, що в сучасному 

літературному процесі саме поняття «канон» чимдалі більше розмивається. М. 

Карповець у статті «Філософія літератури: варіант онтологічного питання» 

зазначав: «Маємо пропорцію кількісного та якісного показника, коли великих 

романістів та поетів на одне століття було зовсім небагато (не заперечуємо й 

того, що менш відомих авторів було не менше, але йдеться саме про «високу» 

літературу або класику). Постмодерна культура навпаки оперує зовсім іншими 

поняттями, де геній та великий текст втрачають будь-яку свою семантичну 
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наповненість, перетворюючись лише на гру слів. Доречніше говорити про 

бестселер (література на часі), аніж про класику (література на віки); 

доречніше говорити про літератури, аніж про єдину велику літературу» [2, 

129]. 

Отже, проблема літературного канону з огляду на інакшість за змістом і 

формою підходів до його дослідження в різних галузях наук набуває все 

більшого інтересу серед літературознавців: це сфера, передусім, компетенції в 

засадничих (теоретико-практичних) аспектах літератури, а також 

професіоналізму в певних науках, поєднуючи котрі можемо бодай умовно 

вивести гіпотезу з опертям на конкретні приклади. А коли гіпотеза спирається 

на приклади, тоді можна з упевненістю говорити, що це питання, якщо і 

залишиться відкритим, усе ж буде актуальним й великою мірою визначальним 

у розвитку своєї методології. Сама ж форма множини поняття літератури і є 

тим чинником, що ставить питання про літературний канон у рівень із вічним 

«to be or not to be?». 

Щоб практично простежити «перебіг» канонізації художньої літератури, 

а також виявити рівень компетенції та ступінь літературного зацікавлення, у 

грудні 2016 – березні 2017 років паралельно в Інституті філології Київського 

університету ім. Б. Грінченка та Криворізькому державному педагогічному 

університеті відбулося інтерв’ювання ста студентів V курсів української 

(КДПУ) та іноземної (КУБГ) філології з питання: який літературний твір ви 

бачите в сучасному літературному каноні? 

У процесі викладання курсу сучасної літератури завідувач кафедри 

світової літератури Київського університету імені Бориса Грінченка, професор 

Ю. І. Ковбасенко запропонував магістрантам визначити власний перелік 

творів (див. таблицю нижче), які, на їхню думку, заслуговують на місце в 

літературному каноні. Магістранти підійшли до виконання завдання як із 

позиції власних літературних інтересів, так і з огляду на масштаби значущості 

окремого твору літератури у світовому контексті. 

Отже, безумовним лідером прогнозовано виявився класик 

постмодернізму У. Еко з романом «Ім’я троянди». Далі ідуть романи С. Кінга, 

«Оскар і рожева пані» Е. Е. Шмітта, П. Зюскінда «Запахи. Історія одного 

вбивці», а також А. Гавальди, Д. Брауна й М. Павича. 

Інтереси читацької, насамперед філологічної, публіки неоднакові, що 

дозволяє ухопити настрої сучасного читача. Твори належать до різноманітних 

жанрів, серед яких лідирують історичний детектив, спекулятивна фантастика, 

криптоісторія, психологічний реалізм з елементами фантастики та жахів 

(квазі-готики), епістолярний роман. 
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На першому місці, як зазначалося вище, опинився роман «Ім’я троянди» 

У. Еко, вперше опублікований у 1980 році. Цей роман є яскравим прикладом 

постмодерністського твору через наявність інтертекстуальності, колажування 

та пародії. Відзначимо, що цей роман вже сам по собі вважається класикою 

постмодернізму. Принагідно зауважимо, що першим назвав цей твір і відомий 

український письменник Юрій Андрухович, якого теж залучили до 

анкетування 

Друге місце посідає американський «король жахів» С. Кінг, котрий свого 

часу отримав низку нагород за творчу діяльність і прорив у сучасній 

літературі. 

До списку потрапило чимало творів сербського автора М. Павича: 

«Хозарський словник», «Дамаскін», «Остання Любов у Царгороді» та інші. Це 

і не дивно, бо автор не обмежував себе одним або двома жанрами. Його 

вважають одночасно поетом, прозаїком, перекладачем, фахівцем із сербської 

історії, бароко та символізму. Романи М. Павича багаті на інтертекст та 

колажування. Обсяг статті не дозволяє розкрити цю проблему, та принагідно 

зазначимо, що думка опитаних студентів про доцільність уведення згаданих 

творів М. Павича до літературного канону значною мірою зумовлена 

належністю цих творів до шкільних програм із «Зарубіжної літератури». Тож 

маємо своєрідний «аузальний уроборос»: з одного боку, до програми 

(текстуальне вивчення) доцільно вводити саме канонічні твори, з другого, – 

саме оця обов’язковість текстуального вивчення творів (т. зв. «ядерного 

курикулуму») великою кількістю громадян певної країни (які отримують 

освіту), своєю чергою, актуалізує ці твори і закріплює їх у суспільній пам’яті, 

не дає їм забутися, «доки живуть люди» (Т. Шевченко). 

Повертаючись до результатів анкетування, зауважимо, що в п’ятірку 

лідерів потрапив француз Е. Е. Шмітт, котрий піднімає гостру проблему 

онкологічних захворювань дітей. Історія про хворого самотнього хлопчика 

розчулює серця і надовго заполонює думки читачів. Ще одна французька 

письменниця А. Гавальда порушує актуальні питання взаємовідносин 

чоловіка і жінки, дитини і суспільства, людини і системи. Її, на перший погляд, 

прості (якщо не примітивні) твори подобаються сучасному читачу... 

Наступними за результатами опитування є Д. Браун, П. Зюскінд та Д. 

Кіз. Романи Д. Брауна захопили велику аудиторію своєю динамікою та 

символізмом. Сучасні літературні дослідники називають його твір романом 

майбутнього. Недивно, що важко дати точне визначення жанру для романів Д. 

Брауна. Їх називають «інтелектуальним романом», «романом-андрогіном» або  

«конспірологічним романом». Роман «Запахи. Історія одного вбивці» П. 

Зюскінда має яскраві риси колажування та пародіювання на класичні твори, 
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такі як «Крихітка Цахес» Е. Т. А. Гофмана, романи про важке дитинство 

Ч.Діккенса та ін. 

Помітне місце в анкетах студентів займають твори Дж. Роулінг та Дж. 

Фаулза. Не пройшли повз увагу читачів-філологів також і Д. Сеттерфілд, Л. 

Харпер, В. Пєлєвін, Х. Муракамі. Останніми у списку стоять Р. Сафон, Х. Л. 

Борхес, М. Данілевський, Г. Мюссо та Ч. Паланік. 

На питання, чи є курс світової літератури необхідною складовою 

освітнього процесу, студенти відповіли стверджувально і без вагань. Їхня 

аргументація загалом збіглася з думкою Ю. І. Ковбасенка: літературна освіта 

в країні має дві основні функції: «перша – збереження національної 

самоідентичності народу, <…> друга мета – репрезентація національного 

літературного та культурного процесів у контексті світового» [4, 104] . 

Отже, керуючись власними читацькими інтересами та зважаючи на 

професійну (філологічну) компетенцію, магістранти виокремили й подали на 

кафедру світової літератури перелік творів, які, на їхню думку, претендують 

на місце в літературному каноні. Під час аналізу вибірки запропонованих для 

включення до літературного 

канону творів ми зауважили, 

що студенти Криворізького 

державного педагогічного 

університету в більшій 

кількості обрали психологічну 

прозу (Д. Кіз, А. Гавальда, Е.-Е. 

Шмітт), а студенти Київського 

університету ім. Б. Грінченка 

значною мірою спирались на 

детективну прозу (С. Кінг, П. 

Зюскінд, Дж. Фаулз). Можливо, згодом у топ-10 найкращих романів увійде ще 

не надто відомий, але помічений студентом-філологом твір, довершеність 

якого сягатиме світових масштабів. 

 

 

АВТОРИ ЗАПРОПОНОВАНІ ТВОРИ 
КІЛЬКІСТЬ 

УПОДОБАНЬ 

У. Еко «Ім’я троянди» 16 

 «Маятник Фуко» 3 

С. Кінг 
Без зазначення конкретних 

творів 
14 

М. Павич «Хозарський словник» 8 
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 «Дамаскін» 4 

 «Остання Любов У Царгороді» 3 

 
«Остання любов у 

Константинополі» 
2 

 «Внутрішній бік вітру» 2 

 «Скляний равлик» 2 

Е.Е. Шмітт «Оскар і рожева пані» 12 

А. Гавальда 
Без зазначення конкретних 

творів 
9 

Д. Браун 
Без зазначення конкретних 

творів 
8 

П. Зюськінд «Запахи. Історія одного вбивці» 8 

Д. Кіз «Квіти для Елджернона» 8 

Дж. Роулінг Поттеріана 6 

Дж. Фаулз 
Без зазначення конкретних 

творів 
6 

Д. Сеттерфілд «Тринадцята казка» 5 

Л. Харпер «Вбити пересмішника» 4 

В. Пєлєвін «Generation П» 3 

Х. Муракамі «Норвезький ліс» 2 

 «Хроніки механічного птаха» 1 

 
«Країна чудес без гальм і 

Кінець світу» 
1 

Р. Сафон «Тінь вітру» 2 

Х.Л.Борхес «Лабіринт» 3 

 «Дім Астеріона» 1 

М.Данілевський «Будинок з листя» 2 

Г. Мюссо 
Без зазначення конкретних 

творів 
2 

Ч.Паланік «Бійцівський клуб» 3 
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LECTURA SACRA 
 

 

УДК 821.161.3.0 

Шаўлякова-Барзенка Ірина 

 

БЕЛАРУСКАЯ МАСАВАЯ ЛІТАРАТУРА ЯК ФЕНОМЕН 

ЭЛІТАРНАЙ АДСУТНАСЦІ: ТЭОРЫЯ VS ПРАКТЫКА Ў XXI СТ. 
 

Феномен масової літератури як компонента новітнього літературного процесу в 

Білорусі обговорюється з початку 1990-х років. Якщо в кінці ХХ століття мова йшла про 

можливість існування і навіть просування білоруського масліту, то з середини 2000-х років 

увага учасників публічних обговорень сконцентрувалася на причинах принципової 

неможливості білоруської масової літератури. 

Ключовими тенденціями літературного процесу сьогодні стають: активізація 

процесів (само)ідентифікації; пріоритет національної аксіології (сконцентрованість 

навколо феномена белорусчіни); неоміфологізація художньої свідомості; активізація 

«регенеративних функцій» літератури як художньої системи. 

Новітня білоруська література в новій інформаційній реальності наражається на 

цілу низку ризиків. У їх числі ризики самоізоляції і герметизації; маргіналізації, 

індустріалізації процесу і результатів літературно-художньої творчості; природного 

омасовлення, негативної елітарності, етнографічності та ін. 

Феномен елітарної відсутності масової білоруської літератури - це феномен 

читацької зручності, комфорту. Середньостатистичному читачеві, як свідчать 

соціологічні дослідження, комфортно, зручно читати масліт російською мовою. 

Відповідно, тексти білоруською мовою ніби автоматично витісняються із зони комфорту 

і виштовхується в зону елітарного, точніше, в зону «негативної елітарності». 

Можливості подолання ризиків пов'язані з переходом від ідентичності оборонного типу до 

ідентичності проекту. Це передбачає створення новітньої художньої міфології Білорусії, 

яка разом із іншим може стати точкою відліку історії білоруської масової літератури. 

 

 

Феномен массовой литературы как компонента новейшего литературного 

процесса в Беларуси обсуждается с начала 1990-х годов. Если в конце ХХ века речь шла о 

возможности существования и даже продвижения белорусского масслита, то с середины 

2000-х годов внимание участников побличных обсуждений сконцентрировалось на 

причинах принципиальной невозможности белорусской массовой литературы. 

Ключевыми тенденциями литературного процесса сегодня становятся: 

активизация процессов (само)идентификации; приоритет национальной аксиологии 

(центрированность вокруг феномена белорусчины); неомифологизация художественного 

сознания; активизация “регенеративных функций” литературы как художественной 

системы. 

Новейшая белорусская литература в новой информационной реальности 

сталкивается с целым рядом рисков. В их числе риски самоизоляции и герметизации; 

маргинализации, индустриализации процесса и результатов литературно-

художественного творчества; естественной массификации, негативной элитарности, 

этнографичности и др.  

Феномен элитарного отсутствия массовой белорусской литературы – это 

феномен читательского удобства, комфорта. Среднестатистическому читателю, как 

свидетельствую социологические исследования, комфортно, удобно читать масслит на 

русском языке. Соответственно, тексты на белорусском языке как бы автоматически 
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вытесняются из зоны комфорта и выталкивается в зону элитарного, точнее, в зону 

“негативной элитарности”. Возможности преодоления рисков связана с переходом от 

идентичности оборонительного типа к идентичности проекта. Это предполагает 

создание новейшей художественной билорусской мифологии, которая в числе прочего 

может стать точкой отсчета истории белорусской массовой литературы. 

Ключевые слова: белорусская литература, массовая литература, новая 

информационная реальность, риски, (само)идентификация, художественная мифология 

Белоруссии. 

 

The phenomenon of mass literature as a component of the newest literary process in 

Belarus has been discussed since the early 1990s. At the end of the 20th century, there were 

discussions about the possibility of the existence and even promotion of the Belarusian mass 

literature. But from the middle of the 2000s the participants’ attention in the public discussions 

has been concentrated on the reasons that determinate a principal impossibility of the Belarusian 

mass literature. 

These reasons belong to the different levels. Thus, if we analyze the macro level, we will 

see some potential challenges that national literature forces within the new information reality. It 

is radically changing the conditions of the literature’s existence, especially if it’s a literature of 

the classical type? Like the Belarusian literature. 

The key trends in the literary process are: increasing of the processes of 

(self)identification; priority of national axiology (centering around the bielaruščyna); growing 

neomythologism as a feature of artistic consciousness; activation of the ‘regenerative functions’ 

of literature as an artistic system. 

The Belarusian literature in the new information reality faces a number of risks. These 

include the risks of self-isolation, marginalization, industrialization of the process and the 

creation’s results, negative elitism, ethnography, etc. 

The phenomenon of the elite absence of the mass Belarusian literature is connected with 

reader’s comfort. The average reader, as sociological researches evidence, would like to read the 

mass literature in Russian. It is the most convenient for him. Accordingly, the texts in the 

Belarusian language are automatically forced out from the comfort zone and pushed into the elite 

zone, into the zone of ‘negative elitism’. 

Keywords: the Belarusian literature, mass literature, new information reality, risks, 

(self)identification, art mythology of the bielaruščyna. 

 

 

3 беларускай масавай літаратурай напачатку XXI стагоддзя ўсё складана 

і ўсе проста (як з каханнем ці з любоўю да Радзімы). 

Тэарэтычна яна павінна быць. Практычна яе няма ў тым выглядзе, у якім 

масавую літаратуру разумеюць у суседніх кантэкстах. 

У самым спрошчаным выглядзе можна вылучыць два асноўныя 

падыходы да вызначэння сутнасці масавай літаратуры: “колькасны” і 

“якасны”. 

Першы звязаны з наяўнасцю вялікіх тыражоў і шырока-глыбокай 

чытацкай аўдыторыі; другі – з невысокай мастацкай якасцю тэкстаў, якія 

атэстуюцца як літаратурныя “паўфабрыкаты” (rеаdу-madе) з адпаведным 

наборам параметраў, напрыклад, стэрэатыпнасць сюжэтаў, персанажаў, 

моўнага матэрыялу і г.д. 
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Зрэшты, абодва падыходы дапаўняюць адзін аднаго, бо, чым прасцей 

ужываць rеаdу-madе літаратуру, тым больш у яе шанцаў займець насамрэч 

вялікую чытацкую аўдыторыю. 

Феномен магчымасці, а дакладней – прынцыповай не-магчымасці 

беларускага масліту абмяркоўваецца у айчыннай публічнай прасторы ўжо чвэрць 

стагоддзя, з 1990-х гг. Тады здавалася, што беларуская літаратура як літаратура 

класічнага тыпу [4] акажацца ў сітуацыі выбару паміж дзвюма пагрозамі: 

маргіналізацыі і “натуральнай” (безварыянтнай) масіфікацыі (мімікрыі пад 

ландшафт маскульту, густы масавага чытача) Размова, па сутнасці, ішла пра 

неабходнасць “спусціцца” да патрэб масавага чытача. Прычым сімвалам гэтага 

“спускання” быў заклік “пісаць дэтэктывы па-беларуску”, з якім некалі 

выступіў Уладзімір Караткевіч і які падхапілі пасля наступнікі. 

Каб патлумачыць сітуацыю, што склалася з беларускай масавай 

літаратурай да сярэдзіны 2010-х гадоў, давядзецца зрабіць крок з лакальнага у, 

так бы мовіць, глабальнае. 

Асаблівасці існавання беларускай літаратуры ў новай інфармацыйнай 

рэальнасці ў самым агульным сэнсе задаюцца двума восевымі параметрамі: 

• у пачатку XXI стагодцзя беларуская літаратура захоўвае 

тыпалагічныя адзнакі літаратуры класічнага тыпу; 

• новая інфармацыйная рэальнасць якасна змяняе ўмовы 

функцыянавання мастацкай славеснасці [3, 103]. 

Коратка паспрабуем акрэсліць сутнасць ключавых параметраў 

сённяшняй літаратурнай прасторы праз зварот да аксіялагічнай сферы і змястоўна-

сэнсавых прыярэтэтаў беларускай літаратуры пачатку XXI ст. 

Ключавыя тэндэнцыі: 

• актывізацыя працэсаў (сама)ідэнтыфікацыі; 

• прыярытэт нацыянальнай аксіялогіі (цэнтраванасць вакол феномена 

беларушчыны); 

• неаміфалагіазцыя мастацкай свядомасці; 

• актывізацыя «рэгенератыўных функцый» літаратуры як мастацкай 

сістэмы. 

Практыкі: 

• стварэнне мастацкай міфалогіі беларушчыны (як аднаго з 

(сама)ідэнтыфікацыйных праектаў найноўшай літаратуры); 

• пошукі новых кодаў (жанравага, сюжэтна-кампазіцыйнага, вобразна-

выяўленчага) для ўвасаблення анталагічна важнай праблематыкі ў новых 

варунках. 

Разуменне сутнаснай спецыфікі літаратуры з дамінаваннем класічнага тыпу 

творчасці неабходнае для асэнсавання пагроз, з якімі сутыкаецца нацыянальнае 

мастацтва слова ў новай інфармацыйнай рэальнасці. 

Патэнцыяльных “буйных” пагроз мы вылучылі чатыры: 

▪ самаізалявання і герметызацыі; 

▪ маргіналізацыі; 

▪ “індустрыялізацыі” працэсу і вынікаў літаратурна-мастацкай творчасці; 
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▪ “натуральнай” масіфікацыі. 

Першыя дзве – пагрозы рэальныя, урэчаўлёныя, так бы мовіць, 

практычныя. Дзве апошнія для беларускай літаратуры сёння з’яўляюцца не 

проста тэарэтычнымі, а як бы “навукова-фантастычнымі”. 

Каб зразумець, з чым гэта звязана, звернемся да вынікаў сацыялагічных 

даследаванняў чытацкіх практык. 

Колькі год таму праводзілася сацыялагічнае даследаванне практыкі 

чытання і літаратурных зацікаўленасцей беларусаў [1]. Апытанне было 

праведзена Лабараторыяй “Новак” па замове “Саюза беларускіх пісьменнікаў” і 

кампаніі “Будзьма беларусамі!”. Метадам тэлефоннага інтэрв’ю апыталі 

1000 рэспандэнтаў розных узростаў і з розных рэгіёнаў пражывання. 

Выявілася, што мастацкую літаратуру хоць раз у месяц чытаюць каля 

57,9% беларусаў. Колькасць людзей, якія ў прынцыпе не чытаюць кніг – ні 

мастацкіх, ні навукова-папулярных або дакументальных, –  складае каля 19%. 

Калі ў 2011 годзе апытаныя сярод жанраў выбіралі найбольш дэтэктывы, 

жаночыя раманы і фантастыку, то ў 2014 годзе больш папулярнымі былі 

класічная літаратура і кнігі па гісторыі. 

На пытанне “На якой мове Вы чытаеце мастацкую літаратуру?” (была 

магчымасць выбару некалькіх варыянтаў) 99,4% рэспандэнтаў назвала рускую, і 

27,7% – рускую і беларускую мовы. 

На пытанне “Літаратуры на якой мове Вы аддаяце перавагу?”, 93,7% 

адказалі “На рускай” і толькі 5% – “На беларускай мове”. У параўнанні з 

даследаваннем 2011 года на беларускай мове сталі чытаць меней. 

Што да лакальных рызык, то для беларускай літаратуры як феномена 

айчыннай сацыякультурнай прасторы найбольш істотнымі рызыкамі, на наш 

пвгляд, сёння становяцца пагрозы негатыўнай элітарнасці і 

“этнаграфічнасці”. 

Першая мае на ўвазе павелічэнне камунікатыўнага разрыву паміж творамі 

найноўшай нацыянальнай літаратуры і так званай шырокай чытацкай 

аўдыторыяй. Цікава, што ўспрыманне публікай сучаснай беларускай 

літаратуры як “мінус-элітарнай” грунтуецца, як правіла, на незнаёмстве з 

творамі, на іх, так бы мовіць, прынцыповым не-чытанні (класічным творам 

альбо творам так званага “школьнага канону” пашанцавала больш). Так, у 

межах згаданага даследавання задавалася пытанне “Якіх сучасных беларускіх 

пісьменнікаў вы ведаеце?”. Большасць апытаных не змаглі назваць якія-небудзь 

вядомыя ім імёны. Але незадаволенасць беларускай літаратурай пасля знаёмства 

з яе творамі выказвалі толькі 7,2% рэспандэнтаў. 

Адметна, што пры набыцці кнігі беларусы ў першую чаргу звяртаюць увагу 

на імя аўтара, і вядомасць пісьменніка мае большае значэнне, чым кошт кнігі. 

Інакш кажучы, чытачы гатовыя плаціць за брэнд. 

Парадаксальным чынам феномен адсутнасці масавай беларускай 

літаратуры – гэта феномен чытацкай “зручнасці”, “утульнасці”. Ці 

“няўтульнасці”, “нязручнасці” (можна паставіць знак роўнасці).  
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Сярэднестатыстычнаму чытачу на Беларусі зручна, утульна чытаць масліт 

па-руску, а беларуская літаратура  ўжо з аднае тае прычыны, што яна камунікуе з 

чытачом на беларускай мове, як бы аўтаматычна выцясняецца з зоны камфорту, 

перастае быць зручнай, лёгкаўжывальнай і выштурхоўваецца ў прастору 

элітарнага. Але гэта дзіўнае “элітарнае”, мінус-элітарнае. 

Інакш кажучы, у беларускай літаратурнай сітуацыі “масавасць” наўпрост 

залежыць ад узроўню “утульнасці”. Кантэкст такі, што меладраматычны 

рускамоўны твор будзе залічаны ў масавую літаратуру, а меладраматычны 

беларускамоўны твор аўтаматычна ўключаецца чытацкай свядомасцю ў “канон” 

і манціруецца з высокай літаратурнай традыцыяй – сентыменталізму, 

рамантызму… 

Заўважым яшчэ, што пад уплывам негатыўнай элітарнасці дэфармуецца 

ўспрыманне не толькі твораў, але і вобразаў пісьменнікаў. Першае тычыцца 

тыражуемага меркавання пра беларускую літарат уру як пра “творы пра вайну і 

вёску”. Другое выдатна ілюструецца паданнем пра тое, як пісьменнікі Людміла 

Рублеўская і Віктар Шніп ездзілі некалькі год таму ў далёкую ад сталічнага 

Мінска школу і выклікалі шчырае здзіўленне ў аднаго са школьнікаў, што ў 

Беларусі, аказваецца, ёсць яшчэ “жывыя пісьменнікі”… 

Яшчэ адна пагроза – акрэслім яе як пагрозу “этнаграфічнасці” – вынікае з 

пагрозы негатыўнай элітарнасці, паколькі актыўнае нежаданне грамадскасці 

быць абазнанай у сучаснай літаратуры вынікам мае стэрэатыпізацыю ўспрымання 

найноўшага мастацтва слова ў духу “музейнасці”, “этнаграфічнасці”. 

Гістарычная неабходнасць сцвярджаць штораз нанова ўласную 

ідэнтычнасць прыводзіць да фарміравання ідэнтычнасці абарончага кшталту 

(прадметам асобнай увагі, выключна цікавым і неадназначным, у гэтым сэнсе 

бачыцца феномен тутэйшасці, што мае літаратурныя карані). Новай 

інфармацыйнай рэальнасцю ідэнтыфікацыйныя працэсы таго кшталту 

ацэньваюцца як неэфектыўныя. Абарона тут роўная паражэнню, сама 

спецыфіка новага інфармацыйнага асяроддзя вымагае наступлення, экспансіі, 

актыўнасці. Для беларускай літаратуры эвалюцыйныя перспектывы звязаны, 

на наш погляд, з трансфармацыяй ідэнтычнасці абараняльнай у 

ідэнтычнасць праектнага кшталту.  

На наш погляд, змена вектару ідэнтыфікацыйных працэсаў з 

абараняльных на праектныя звязана з канструяваннем найноўшай мастацкай 

міфалогіі беларушчыны як агульнанацыянальнага праекту і адначасова 

(сама)ідэнтыфікацыйнага праекту найноўшай літаратуры. Прычым у 

беларускай літаратурнай прасторы пачатку ХХІ ст. можна заўважыць пэўныя 

сведчанні на карысць таго, што пераход да ідэнтычнасці праекта не ёсць 

чыстай футуралогіяй. 

Вось гэтая найноўшая мастацкая міфалогія, беларушчынацэнтраваная, 

можа стаць “пунктам адліку” гісторыі масавай літаратуры, праўда спецыфічна 

беларускай. Цудоўным чынам згаданая міфалогія з’язляецца ў правільным месцы 

ў правільны для сябе час. Маем на ўвазе тое, што сама сеціўная прырода / логіка 

развіцця сучаснага грамадства для найноўшай беларускай літаратуры 
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ўтрымлівае пагрозы, якія пры правільнай факусіроўцы трансфармуюцца ў 

шыкоўныя магчымасці. 

Варта звярнуць увагу на пункт, які тычыцца скіраванага выкарыстання 

патэнцыялу інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій і медыя для 

актуалізацыі нацыянальнай літаратуры як брэндавага феномену сучаснай 

медыяпрасторы. 

Два вельмі канкрэтных прыклады. 

У 2007 годзе ўпершыню з’явіўся твор Людмілы Рублеўскай “Забіць 

нягодніка, альбо Гульня ў Альбарутэнію” [2]. Гэты твор у змястоўна-сэнсавым 

плане ёсць мастацкім даследаваннем гісторыі выжывання беларушчыны як 

нацыянальнай ідэі падчас рэпрэсій 1920-х – 1930-х гг. Традыцыйная 

аксіялагічная важкасць згаданай праблематыкі увасабляецца аўтарам у жанры 

«рамана-інструкцыі». Кампазіцыйна ён выбудаваны як своеасаблівы квест, што 

складаецца з набораў нумараваных элементаў: “Удзельнік...” (іх 5), 

“Абсталяванне для гульні”, “Гульня” (6 “версій”), “Па-за гульнёй” 

(8 “фрагментаў”), “Фінальная гульня” (2 “варыянты”), “Эпілог” 

(5 “камбінацый”). Героі-гульцы “фізічна” перамяшчаюцца з Мінску 2000-х у 

Менск 1933 г. праз своеасаблівы прагал у часепрасторы. Размешчаны ў 

інтэрнэце, твор набывае ўласцівасці сапраўднага гіпертэксту, у межах якога 

карыстальнік можа абіраць сваю таекторыю “Гульні ў Альбарутэнію”, 

канструяваць сюжэт з розных камбінацый фрагментаў, вызначаць фінал і г. д. 

Аўтар звяртаецца да гульнёвага арсеналу постмадэрнісцкай літаратуры, 

актуалізуе асобныя жанрава-стылявыя кампаненты гатычнага рамана, 

скарыстоўвае прыёмы з рэпертуару фэнтэзі, дэтэктыва, меладрамы. У выніку 

маем узор удалай трансфармацыі жанравай формы рамана ў адказ на выклікі 

новай інфармацыйнай рэальнасці. Пры гэтым аўтару ўдалося напоўніцу 

скарыстаць змястоўны патэнцыял рамана як формы вялікага эпасу і 

закадзіраваць анталагічна важныя для нацыянальнай традыцыі каштоўнасці, ідэі, 

канцэпты ў асобаснай мастацкай версі агульнабеларускай гісторыі. 

Яшчэ адзін прыклад таго, як літаратурная актыўнасць у інтэрнэце 

становіцца важнай часткай праектаў, арыентаваных на пашырэнне чытацкай 

аўдыторыі сучаснай беларускай літаратуры. Так, напрыканцы кастрычніка 2016 

года аператар мабільнай сувязі Vеlсоm запусціў новы культурна-адукацыйны 

праект у падтрымку беларускай літаратуры пад назвай Моvаbох Арганізатары 

праекта прадставілі асобны сайт (http://movabох.bу), на якім НІ працягу паловы 

года будуць прадстаўлены чатыры творы беларускіх пісьменнікаў. 

Стартам праекта стаў раман Людмілы Рублеўскай “Авантуры студыёзуса 

Вырвіча”. Гэта другая частка серыі гісторыка-прыгодніцкіх кніг вядомай 

пісьменніцы пра шляхціца Пранціша Вырвіча, яго жыццё і прыгоды ў XVIII 

стагоддзі. 

Любы, хто пажадае, можа прайсці невялікі тэст (якім з герояў кнігі ён 

з’яўляецца), зарэгістравацца – і прыняць удзел у розыгрышы аднаго з дваццаці 

тэматычных камплектаў. Кожны камплект утрымлівае рэчы, непасрэдным 

чынам звязаныя з падзеямі рамана: саму кнігу, набор для вырошчвання магічнага 
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крышталя, мяшэчак з манеткай, карту падарожжа; галоўных герояў рамана, 

натанік з чорнымі старонкамі, ручку з белым чарніламі, магніцік з выявай 

прыдуманага горада, які згадваецца ў кнізе, і таксама рэцэпт традыцыйнай 

беларускай стравы – верашчакі. 

Такім чынам, можна сказаць, што ў інтэрнэт-прасторы кніга 

Л. Рублеўскай набывае новае жыццё: “МОVАВОХ не проста выдатна: кніга... 

гэта сапраўдны рытуал чытання, які адкрывае новыя грані ўспрымання 

папяровых старонак. Гэта ўнікальны набор для літаратурнай прыгоды, закліканы 

даказаць, што сучасныя беларускія кнігі здольныя заваяваць месца ў вашым 

сэрцы” [5]. Такім чынам, адносна масавую аўдыторыю беларуская літаратура 

можа разлічваць сустрэць менавіта ў інтэрнэце, дзе рэалізуецца не толькі як 

ўласна мастацка-эстэтычны феномен, але як праект сучаснай медыякультуры, 

інтэрактыўны інтэрнэт-праект. 

Сеціва задае прынцыпова новую якасць хранатопа (часапрасторы) 

існавання беларускай літаратуры. Высокатэхналагічныя інструменты 

камунікацыі здольныя ў літаральным – геаграфічным – сэнсе нівеліраваць 

паняцце “межаў” у дачыненні да прысутнасці беларускай літаратуры ў свеце. 

Адзін (хоць і не адзінкавы) прыклад – “паэтычна-геаграфічны” інтэрнэт-праект 

“Вершы без межаў”, запушчаны маладым паэтам, музыкантам Мікітам 

Найдзёнавым. Творы з яго дэбютнага зборніка “Развітанцы” (2015) чыталі 

беларусы ў розных кутках свету (у ЗША і на Гоа, у Чэхіі і В'етнаме, у Даніі і 

Славакіі); відэаролікі спачатку выкладваліся ў адну з сацыяльных сетак, пасля 

разышліся па іншых рэсурсах інтэрнэта. Гэты праект падаецца выдатнай 

ілюстрацыяй да размовы пра якасныя змены нацыянальнай прасторы чытання, 

якая становіцца ў гэтым выпадку лакалізаванай (беларускацэнтраванай) і 

глабальнай (без межавай) адначасова. 

Падсумоўваючы, паспрабуем формульна выразіць дзіўнасць быцця 

беларускай масавай літаратуры як мастацкай з’явы і культурнага феномену. 

Тэорыя ведае, якой павінна быць масавая беларуская літаратура, але разумее, 

чаму гэта немагчыма на практыцы. Практыка здагадваецца, што гэта немагчыма 

так “як ва ўсіх”, таму кіруецца прынцыпам паміраць збірайся, а жыта сей”. 

Паводле ажыўлення, якое назіраецца ў гэтым сэнсе ў беларускай літаратурнай 

прасторы апошнім часам, згаданы прынцып працуе. 
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УДК 821.2 

Гальчук Оксана, Гальчук Олесь 

 

ОКЕАН ОБРАЗІВ «ОКЕАНУ ЕЛЬЗИ» 

 
Дослідження присвячене особливостям поетики рок-поезії, яку виконує український 

гурт «Океан Ельзи». Це дає можливість осмислити причини популярності й 

авторитетності цього гурту на просторах української рок-культури.  Практично всі 

теми і мотиви рок-поезії «ОЕ» відповідають концептуальним установкам року на щирість 

при відображенні дійсності, на глибоке осмислення буття і своєї ролі в цьому світі, на 

власне бачення життєвих явищ і закономірностей. Рок-музика як форма протесту в будь-

якому суспільстві зазнає впливу його конкретної культури і вбирає в себе особливості 

загальної культури, впливаючи, своєю чергою, на виховання особистості і її розвиток у 

соціумі. Система художніх концептів, на яких ґрунтується картина світу «ОЕ», має і 

загальнолюдський, і національний зміст, виконує естетичну, оцінну, інформаційну, 

комунікативну функції. Почавши творити ліричний рок, «ОЕ» від альбому до альбому 

рухався в напрямку збагачення філософським, громадянським і національно-патріотичним 

змістом, використовуючи образи світової і національної культури та пропускаючи їх через 

авторське світобачення і художнє мислення.  

Ключові слова: рок-поезія, концепт, екзистенційні мотиви, образ світу, 

філософські мотиви 

 

Исследование посвящено особенностям поэтики рок-поэзии, которую выполняет 

украинская группа «Океан Эльзы». Это дает возможность осмыслить причины 

популярности и авторитетности этой группы на просторах украинского рок-культуры. 

Практически все темы и мотивы рок-поэзии «ОЕ» отвечают концептуальным 

установкам года на искренность при отображении действительности, по глубокому 

осмыслению бытия и своей роли в этом мире, свое видение жизненных явлений и 

закономерностей. Рок-музыка как форма протеста в любом обществе подвергается 

воздействию его конкретной культуры и впитывает в себя особенности общей культуры, 

влияя, в свою очередь, на воспитание личности и ее развитие в социуме. Система 

художественных концептов, на которых основывается картина мира «ОЕ», имеет и 

общечеловеческий, и национальное содержание, выполняет эстетическую, оценочную, 

информационную, коммуникативную функции. Начав творить лирический рок, «ОЕ» от 

альбома к альбому двигался в направлении обогащения философским, гражданским и 

национально-патриотическим содержанием, используя образы мировой и национальной 

культуры и пропуская их через авторское мировоззрение и художественное мышление. 

Ключевые слова: рок-поэзия, концепт, экзистенциальные мотивы, образ мира, 

философские мотивы 

 
 

The research is dedicated to the characteristics of poetics of rock poetry performed by 

Ukrainian band "Okean Elzy". It gives an insight into the reasons for the popularity and credibility 

of this group in Ukrainian rock culture. Almost all the themes and motifs of rock poetry by "OE" 

correspond to conceptual installations, the sincerity of reality’s reflection, a profound 

understanding of life and its role in the world, their own vision of life phenomena and laws. Rock 

music as a form of protest in any society is influenced by its specific culture and incorporates 
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features common culture, affecting, in turn, education of the individual and its development in 

society. System of artistic concepts underlying world view of "ОЕ" has universal and national 

content, performs aesthetic, evaluative, informational, communicative functions. Starting with 

lyrical rock "OE" from album to album moved towards enriching philosophical, civil and national-

patriotic content using images of world and national culture and passing them through the author's 

worldview and artistic thinking. 

Keywords: rock poetry, concept, existential motifs, image of the world, philosophical 

motifs 

 

 

Рішення Нобелівського комітету присудити цьогорічну, 2016 року, 

премію в галузі літератури всесвітньовідомому рок-музикантові Бобу Ділану 

за «створення нової поетичної мови у великій американській пісенній 

традиції» шокувало багатьох. Можливо, і самого Боба Ділана також, судячи з 

його реакції. Хоча гра американського музиканта в «приймаю – не приймаю» 

щодо цієї нагороди – це також частина того уявлення про незалежність і 

дистанцію рок-музиканта від будь-якого офіціозу взагалі, що з часів появи 

самого явища рок-музики в світовій культурі є її характерною рисою. Та все ж 

ця нагорода є не лише промовистим свідченням визнання американського рок-

поета, а й визнанням усієї рок-культури в цілому. 

У сучасній українській літературі в останні десятиліття з’явилося 

чимало цікавих прозових жанрів, як, наприклад, фантастика, романи-

апокаліпсиси, фентезі, урбаністичні («міські») романи, «жіночі» романи, які 

мають свого читача, тоді як поезія, здається, відійшла на другий план. 

Підліткова і юнацька читацька аудиторія України з готовністю назве прозаїків 

Володимира Рутківського і Сергія Жадана, Ірену Карпу, а от поетів – навряд. 

Але ж нова українська література розпочалася саме з віршованої «Енеїди» І. 

Котляревського, а утвердилась і, за великим рахунком, «вижила» в жорстоких 

умовах заборон і переслідувань та здобула статус національної завдяки 

поетичному слову Т.Шевченка. І хоча серед молоді українська поезія, на жаль, 

не дуже популярна, науковці, які вивчають сучасний літературний процес, 

зазначають, що «український простір — складний і де в чому досить 

суперечливий, сучасна українська поезія – різнобічна й багатопланова. У 

творчості молодих авторів можемо помітити чітку тенденцію до розривання 

меж тексту, поетичного, фіксованого на папері, спробу вийти за межі 

інтимного простору й створити масову аудиторію читачів-глядачів. Тому 

помітним є тяжіння до перформації, дієвості, що проявляється у спробі 

зробити синтез різних видів мистецтв. З іншого боку, є автори, які 

продовжують традицію поетичного тексту, який апелює до складного й 

вдумливого прочитання <…>. У цілому ж, сучасна українська література 

останніх десятиліть розвивається за логічним для неї сценарієм: плекаючи 

свою поетичну традицію, одночасно знаходячись в тісному контакті з 

літературними тенденціями світу: молоді автори “і чужому навчаються і свого 

не цураються”…» [6]. Тож сьогоднішня непопулярність поезії не природна і 

не властива нашому культурному середовищу. Одним зі способів повернути 

любов до українського поетичного слова є творчість рок-поетів. 
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Сучасна українська рок-поезія досить розмаїта, вона представлена 

текстами Тараса Чубая («Плач Єремії»), Олександра Сидоренка («Фоззі») 

(ТНМК), Олега Собчука («С.К.А.Й»), Тараса Тополі («Антитіла»), Валерія 

Харчишина («Друга Ріка») та ін. Та особливе місце посідає творчість 

Святослава Вакарчука – лідера гурту «Океан Ельзи».  

Актуальність дослідження сучасної української рок-поезії, зокрема 

творчості «ОЕ» зумовлена, по-перше, потребою вивчення рок-поезії, яка не 

тільки вийшла за межі масової культури, а стала однієї з форм існування 

сучасної поезії взагалі і в світовій, і в українській літературі. По-друге, 

оскільки рок – не просто музичний напрям, а частина молодіжної культури, 

засіб спілкування молоді, дзеркало часу, створений як спосіб самовираження 

молоді, як бунт і протест, як заперечення і перегляд моральних і матеріальних 

цінностей світу, важливо осмислити його значення для українського 

суспільства.    

Мета роботи – визначити коло концептів, на яких ґрунтується художня 

картина світу пісенної лірики «ОЕ», і простежити їх змінність на різних етапах 

творчості рок-гурту. 

Об’єктом дослідження є пісенні тексти альбомів рок-гурту «ОЕ» різних 

років, зокрема «Модель» (2001), «Земля» (2013) і «Без меж» (2016).  

Предмет дослідження – типологія і функціонування художніх 

концептів, їх мотивне й образне втілення та функції в рок-поезії. 

Завдання наукового дослідження підпорядковані його меті:  

• окреслити місце «ОЕ» в українській рок-поезії кінця ХХ – початку 

ХХІ ст. і визначити етапи розвитку його пісенної творчості; 

• виокремити основні художні концепти пісенної лірики «ОЕ»; 

• запропонувати типологію художніх концептів лірики «ОЕ»; 

• розглянути мотивне й образне втілення основних художніх 

концептів і їх функції. 

У роботі було використані такі методи дослідження, як описовий, 

спостереження, метод індукції, аналізу та синтезу.  

Одержані результати дадуть змогу скласти уявлення про художню 

картину світу рок-поезії «ОЕ» як одного з гуртів, який представляє сучасну 

рок-культуру України.  

У другій половині ХХ століття з’явилося таке явище у світовій культурі, 

як рок-музика. Головною його ознакою став протест, бунт проти офіційної 

релігії, «буржуазної моралі». І якщо в 1950-1960-ті роки основною темою було 

кохання, вільне від будь-яких умовностей (Елвіс Преслі, «The Beatles», 

«Rolling Stones»), то в кінці 1960-1970-их років проблеми війни і расизму 

стають причиною для художнього протесту. Наприклад, знаменита пісня 

Джона Леннона «Imagine», що стала гімном антивоєнного руху в роки війни у 

В’єтнамі. 

До кінця 1980-х років не тільки склалася особлива рок-культура, а й 

визначилися її етапи, особливості, найяскравіші представники. Тоді як через 

історичні обставини (тоталітарна ідеологія, «залізна завіса», певна 
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«герметичність» радянського мистецтва тощо) в українському музичному 

просторі рок-культура лише зароджувалася. З другого боку, творчо 

сприйнявши досвід світової рок-музики, українська почала проходити свій 

шлях у «пришвидшеному» режимі. 

Офіційною точкою відліку став фестиваль «Червона рута», який 

відбувся восени 1989 року. До початку 1990-х років виокремилося кілька 

українських рокових напрямів: фольклорний та ура-патріотичний і кітчевий, 

гумористичний. Їх поява зумовлена, по-перше, традиційним зв’язком нашої 

культури з фольклором, по-друге, реакцією людей мистецтва на явища 

радянського життя і його наслідки, їх нищівним висміюванням. Нерідко ці 

умовні напрями переплітались у творчості одного гурту. Характерною 

ознакою текстів, які виконували тоді рок-гурти, є використання українських 

народнопісенних текстів або творів класичної поезії. Наприклад, гурт «Кому 

Вниз» пропагував творчість Тараса Шевченка. Ця тенденція збережеться і 

надалі: у 2014 році до 200-ліття від дня народження Тараса Шевченка гурт 

«Кому вниз» записав альбом «4» з композиціями «З “Княжни”. “Зоре моя 

вечірняя”», «З “Хустини”», «З “Холодного Яру”», «З “У казематі”. “За 

байраком байрак”», «З “Осії. Глава XIV”». А гурт «Вій» часто надавав 

містичного звучання фольклорним зразкам.  Львівські гурти «Мертвий 

Півень» і «Плач Єремія» нерідко писали рокові композиції на вірші 

українських поетів, репресованих чи заборонених. Оригінальною була 

творчість «Братів Гадюкіних» і «ВВ». «Майстри коротких, смішних, 

повчальних історій, хайку та хокку, витончених баєчок та несподіваних рим. 

У “БГ” в ранніх альбомах можна почути громадянську лірику, а у “ВВ” чудові 

філософські етюди як то в піснях ”Країна мрій”, “Алілуйя”, “Гармонії”», – 

зазначає дослідник українського року О. Євтушенко [9]. Їхню традицію 

продовжують «От Вінта», «Гуцул Каліпсо» та ін. На цьому наголошував 

О.Синєокий: «масштаби поширення, якісні та кількісні характеристики 

вітчизняної рок-музики не можна порівнювати зі світовими. Причини цього 

полягають в особливостях політичної ситуації, що стала для українського року 

перешкодою для західних впливів та поширення цього року на Заході; 

об’єктивне історичне походження слов’янського року – не безпосередньо від 

афро-американського й англо-кельтського коріння, а від англо-

американського рок-н-ролу. Це характеризує вітчизняний рок як явище 

певною мірою вторинне стосовно західної рок-музики, адже не національний 

фольклор країн Східної Європи став фундаментом стилю (як це було, 

наприклад, в  Англії), а, навпаки, саме засвоєння рок-н-рольних стандартів 

змусило вітчизняних рок-музикантів звернути увагу на національний 

фольклор» [19]. 

Водночас поєднанням ліричного і філософського, своєрідна вербальна 

«Я»-медитація  характерна для текстів таких гуртів, як  «ТОЛ» і «Димна 

суміш». Вони закручені навколо осі власного «Я». Депресія, любов, туга, 

самотність, іноді лють, суїцидальні мотиви, але головний герой – завжди «Я»: 
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«Я сам собі патологія, Хто мій ворог – я сам собі ворог». «Хто ти? Хто ти? 

Хто? Інколи янгол, інколи потвора».  

З кінця ХХ ст. розпочинають свою діяльність рок-гурти, яких спочатку 

називали представниками поп-року – «Океан Ельзи», «Друга ріка», «С.К.А.Й», 

«Тартак», «Гайдамаки», «Крихітка Цахес» та багато інших. Проводяться 

фестивалі «Чайка», «Рок Січ», «Славське Рок», «Бандерштат», «Тарас 

Бульба», «Рок-екзистенція»,  «Мазепа-фест». Рок-музика звучить і на таких 

молодіжних фестивалях, як «Нівроку», «Фортеця», «Гніздо» та ін. 

У цей час українські рок-гурти продовжує надихати поезія Тараса 

Шевченка («Алілуя» гурту «Сад», «Сонце заходить» («Фата моргана»), «Б'ють 

пороги» (Едуард Драч), «Не нарікаю я на Бога» («Кому вниз»), «Думка» 

(«Мертвий півень»), «Вже років двісті» («Гайдамаки»), «Волхв» (АССА)), але 

спільна ознака текстів майже всіх гуртів у 2000-і роки це те, що переважна 

більшість репертуару написана їхніми фронтменами і до традиційної ліричної 

і філософської проблематики додається громадянська. Дослідниця 

українського року А. Данилюк зазначає: «Рок-музика в другій половині ХХ 

століття ствердилася як провідний жанр популярної музики <…>. Кінець ХХ 

століття характеризується тим, що, внаслідок синтезу різних музичних жанрів, 

виникли групи з надзвичайно широким спектром естетичних орієнтацій. Їх 

творчість поєднує в собі традиції джазу, року, фольклору та класичної музики, 

за формою вираження вони орієнтуються на масового слухача, а за своїм 

змістом відповідають загальним психологічних настроям нашої епохи» [8, 14]. 

 Отже, з кінця ХХ – у перші десятиліття ХХІ ст. українська рок-поезія 

вийшла на новий рівень свого розвитку. Як відзначають оглядачі Інтернет-

мережі, уже на початку 2000-х рр. «збільшився розрив із «русскім» роком та 

спостерігається наближення до світових течій, про що свідчать, зокрема, 

успіхи українців на «Всесвітній битві гуртів» у Лондоні. Натомість 

погіршились стосунки з офіційною Росією через патріотичну орієнтацію 

деяких впливових гуртів» [6]. Щодо власне рок-поезії, то від використання 

фольклорних творів і класичної поезії в ролі основи для стилізації гурти 

перейшли до власної творчості, створивши «впізнавані» тексти широкого 

тематичного діапазону.   

Автори статей у Вікіпедії, здійснюючи огляд творчого шляху «ОЕ», 

виокремлюють три періоди його становлення: перший («львівський») від дня 

його створення 12 жовтня 1994 року до 1998 року, другий – це творчість з 1998 

по 2004 роки і третій період – після 2004 року [18]. Така періодизація 

зрозуміла, адже мова йде і про зміну місця проживання учасників гурту (Львів 

– Київ) у зв’язку з виходом на всеукраїнський, а згодом і європейський рівень 

та заключення контракту з «Nova Records» і виходом дебютного альбому 

«Там, де нас нема» в 1998 році, до зміни складу гурту після 2004 року і 

визнання «ОЕ» за кордоном, про що свідчать виступи на престижних сценах, 

численні тури та нагороди.  

Та, вважаємо, сьогодні можемо говорити і про четвертий, після 

Революції гідності, період у творчості цього рок-гурту. Для цього етапу було 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0_(%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BA_%D0%A1%D1%96%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BA-%D0%B5%D0%BA%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%B0-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83_(%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8F_(%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B4%D0%BE_(%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C)
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характерне оновлення поетичної мови текстів «ОЕ» і новий рівень його 

популярності, що підняла лідера гурту Святослава Вакарчука ледве не до 

символу сучасного українського рок-мистецтва. Окрім того, третій період 

варто поділити на два різних «кроки», втіленням яких є альбоми «Земля» і «Без 

меж».  

Офіційною датою народження гурту вважається 12 жовтня 1994 р. А вже 

в грудні цього року гурт робить свої перші чотири демо-записи. У січні 1995 

р. дає свій перший концерт на площі перед Львівським оперним театром і в 

тому ж році перемагає на фестивалі «Червона Рута». У 1996 р. бере участь у 

Таврійських Іграх і виступає на одній сцені з Deep Purple під час Осіннього 

Рок-Марафону в Києві. У 1998 р. записує свій перший альбом «Там, де нас 

нема». Виступає з сольними концертами у Львові, Києві, Москві... У 

паризькому МСМ Cafe виступ транслюється на телеканалі МСМ Іnternatіonal. 

У лютому 2000 р. «ОЕ» видає свій другий альбом «Янанебібув». На 

Таврійських Іграх із року в рік, починаючи з 2001-го, група не раз отримує 

нагороди й відзнаки. У цьому ж році записує свій третій альбом «Модель» і 

знімає кліпи в Лондоні, Барселоні та Львові. У квітні 2002 р. проходить 

концерт гурту «ОЕ» разом із симфонічним оркестром «Ренесанс» у київському 

Палаці «Україна». Четвертий альбом «Суперсиметрія», що вийшов у 2003 р., 

засвідчив, що у творчості «ОЕ» з’являються певні соціально-політичні 

аспекти, викликані передчуттям неминучих змін у суспільстві.  

Третій період відкривається п’ятим альбомом «GLORIA», 

записаним  2005 р.  Уже в перший день продажу він стає «платиновим». Якщо 

раніше гурт рухався в річищі поп-року, то з квітня 2007 р., коли «ОЕ» видає 

шостий студійний альбом «Міра», який вважає найбільш «роковим» за всю 

свою історію, «частка» рокового більшає. 

У 2010 р. настає новий виток популярності з виходом альбому «Dolce 

Vita». У серпні 2011 р. світ побачив i сольний альбом Святослава Вакарчука 

«Брюссель», а слідом новий проект «Вночі» та альбом «Земля» (2013), який 

стає восьмим для гурту. Після Революції гідності слухачам був 

запропонований альбом «Без меж» (2016), останній на сьогодні. 

Окрім великої армії шанувальників «ОЕ», їхня творчість цікава 

дослідника сучасної рок-поезії. У мережі можна натрапити на критичні огляди 

окремих альбомів і пісень, є статті, присвячені аналізові лексичних і 

стилістичних особливостей сучасної пісенної лірики, у тому числі й «ОЕ» 

(наприклад, дослідження Юлії Яручик), але більшість авторів сходяться в 

думці, що «у пісенній поезії Святослава Вакарчука – і зворушлива легкість, і 

патріотичність, і своєрідність виконання, ... «нестримний драйв» і та глибина 

думки, торкнутися якої з першої спроби вдається далеко не кожному. Адже та 

грань, яка «відмежовує» патріотичну тематику від ліричної в його піснях, – 

ледь відчутна, розмита... В поетичних рядках автора в першу чергу 

возвеличено мить перебування з коханою людиною, що, по суті, стає цілою 

вічністю... Саме через Неї ліричний герой сприймає навколишній світ у всіх 

його проявах» [11]. Спробуємо проаналізувати мотиви і образи текстів пісень 
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визначальних, на нашу думку, альбомів «ОЕ», щоб виокремити групи 

концептів, на яких ґрунтується його художня картина світу. 

До вжитку українських науковців термін «концепт» увійшов порівняно 

недавно і ще знаходиться на стадії осмислення. У кінці ХХ – на початку ХХІ 

ст. відбулися кардинальні зміни в підході науки до тлумачення творів і 

творчості в цілому: якщо раніше основним принципом був ідеологічний, то 

тепер у центрі всесвіту опиняється людина і відстоюються нові – 

антропоцентричні – принципи. Це зумовило введення термінів «концепт» і 

«концептосфера» до понятійно-категоріального апарату сучасної науки.  

Вивченням концептів займаються мовознавці, літературознавці, 

культурологи. Але дослідники мови роблять акцент на ментальній сутності 

концепту, його приналежності до сфери свідомості окремої людини. Тоді як 

дослідники культури наголошують на національному культурному досвіді. 

Поняття «концепт» вживають і при аналізі літературних творів, бо в багатьох 

випадках він є згустком смислу, що розкриває пізнавально-емоційну природу 

людини, характеризує національну специфіку й маркери та ознаки характеру 

конкретних носіїв певної культури, може вживатися поряд або замість таких 

понять, як «лейтмотив», «образ», «символ». 

Термін «художній концепт», що позначає результат складного процесу 

інтерпретації дійсності письменником, запропонований С. Аскольдовим для 

позначення базової одиниці індивідуально-авторської свідомості [1, 276]. 

В.Маслова, вивчаючи художні концепти, підкреслює, по-перше, що в основі їх 

зв’язку лежить асоціація; по-друге, що художній концепт містить не лише 

здатність до розкриття образів, а й різноманітні емоційні смисли; по-третє, що 

художній концепт тяжіє до образів і включає їх в себе. Дослідниця вважає, що 

художні концепти «індивідуальні, особистісні, розмиті психологічно більш 

складні; це комплекс понять, уявлень, почуттів, емоцій, іноді навіть вольових 

проявів, що виникають на основі художньої асоціативності» [14, 250].  

Дослідниця В. Ніконова стверджує, що «художні концепти є базовими 

одиницями концептуальної картини світу письменника… і тому відрізняються 

від концептів культури та мовних концептів за кількома параметрами: за 

змістом і способом експлікації, обсягом та історичною мінливістю» [16, 115]. 

У такий спосіб науковець наголошує на зв’язку концептів і художньої картини 

світу. Завдяки існуванню в художній картині світу, зумовленій колом 

асоціацій митця, концепти набувають особливого статусу і виникають як натяк 

на можливі значення, як відгук на попередній культурний досвід людини, що 

виражає індивідуально-авторське осмислення предметів і явищ. 

Вивчення концептів має сенс, якщо вони розглядаються не окремо, а у 

взаємозв’язку. На позначення сукупності концептів національної мови й мови 

кожної людини вживають такий термін, як «концептосфера» (Д.Ліхачов). 

Художня картина світу окремого твору чи творчості письменника загалом – це 

ієрархічна система образів («концептосфера»), яка виявляє себе не прямо, а 

через низку опосередкувань, що виявляють її зв’язки зі світоглядною сферою. 

У кожного митця «модель світу» має виразні індивідуальні ознаки образного 
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втілення, на її основі кожен автор створює власну художню концепцію, де 

загальносуспільні світоглядно-естетичні установки набувають різних 

варіантів, аж до парадоксальних. 

З усієї багатозначності й різноманітності визначень концепту для 

нашого дослідження підходить запропоноване Т.Марчак: художній концепт – 

це одиниця пізнання й мисленнєвого пояснення світу, що відображає 

загальнокультурний та індивідуально-авторський компоненти художньої 

картини світу [15, 9].  

Художні концепти у творчості кожного митця є відображенням 

особливостей його світобачення, виражають конкретні картини, місткі, 

наповнені символічним змістом деталі, відчуття кольору, простору, звуку 

тощо. Вони розгортається в розгалужену систему символів, оригінальних 

образів, конкретизуються в мотивах, ліричних сюжетах, пов’язуються з 

українським ментальним простором, відтворюють філософські й естетичні 

уявлення автора.  

Типологія художніх концептів залежить від вибудованої ієрархії 

образів(концептів) різного рангу аж до кінцевого образу(концепту), що є ідеєю 

твору. Наприклад, поетичні уявлення про дійсність можуть виражатися за 

допомогою таких груп концептів, як 1) екзистенційні (життя, смерть, надія, 

відчай, оптимізм, песимізм тощо), 2) соціальні (народ, суспільство, громада 

тощо 3) моральні (добро, зло, любов, ненависть тощо),  4) філософські (час, 

Бог тощо), 5) концептів фізичних явищ (ніч, день, весна, зима тощо), 6) 

колористичних концептів (білий, чорний, червоний тощо), 7) фольклорних 

концептів-символів (хата, криниця тощо), 8) етнічно-маркованих концептів 

(калина, бандура, козак тощо) та ін.  

На різних етапах творчості і навіть у різних текстах того чи того автора 

«набір» концептів може бути різним. При  цьому базовими будуть 

екзистенційні, інші – похідними, зумовленими уявленнями про людське буття 

і життя взагалі. Для рок-поезії загалом і для творчості «ОЕ» зокрема 

характерним є те, що їх художня картина світу завжди містить антитезу: ідеал, 

прекрасна романтична мрія протиставлені   несправедливості і стражданням 

(чи в соціальній чи в особистісній сфері), ці страждання ліричний герой 

відчуває досить гостро. При цьому особливість рок-поезії «ОЕ» полягає в 

тому, що вона не несе деструктивного елементу: хоча негативний полюс 

окреслений у картинах реального буття, її позитивний полюс спрямований у 

майбутнє, що дозволяє схарактеризувати його творчість як «позитивний рок». 

Вибір для аналізу альбому 2001 року «Модель» зумовлений високою 

оцінкою, яку дали йому критики, та мотивами, що стали, вважаємо, 

визначальними для творчості «ОЕ» періоду «золотого складу» (Вакарчук – 

Гудімов – Шуров – Хусточка). Перше враження, яке складається від 

прослуховування текстів альбому «Модель», – лірична історія закоханих, яка 

розгортається в декораціях сучасного міста. Але ще в дебютній пісні 

Вакарчука «Так, де нас нема» виявилась тенденція до прихованого змісту, 

алегорії. Так, відомий політолог Андрій Окара писав про цю пісню як про 
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текст-міф: «Я подумав, що то пісня про Рай. Або про мінус-простір» [17]. Тож 

ліричними й урбаністичними мотивами зміст альбому «Модель» не 

вичерпується. 

Багатозначною видається насамперед назва альбому «Модель». Так 

названа і одна з композицій альбому – «Коко Шанель», присвячена стилістові 

гурту Лялі Фонарьовій. У цьому тексті цікавий асоціативний ряд: закоханий 

ліричний герой називає себе моделлю, а кохану – ім’ям видатної французької 

дизайнерки Коко Шанель. Він вживає професіоналізми «на стіл постелити» 

(як викрійку), «зашити без жодного шва», щоб унаочнити картину 

народження почуттів, силу яких порівнює з Амазонкою – річкою, що має 

найбільший у світі водний басейн («Твоя Амазонка затопить мене»). Так 

отримує «зворотне» тлумачення міфічний мотив Пігмаліона і Галатеї, де 

творцем стає жінка, а її творінням – мужчина. Поширюючи назву «Модель» на 

весь альбом, слухач ніби отримує авторську модель взаємин із жінкою і світом, 

а відтак основними художніми концептами будуть моральні й екзистенційні. 

Окрім лейтмотиву кохання, у «Коко Шанель» є і мотив свободи як один 

із найбільш типових для творчості «ОЕ». Риторичним запитанням «Ти хочеш 

мої запалені очі / Заклеїти скотчем… / Яка то ціна?» він заявляє, що не 

відмовляється від кохання, але не готовий заплатити найдорожчим для себе – 

своєю свободою. 

«Лякає» героя і така ознака сучасності, як перетворення людських 

взаємин на механічні, а людей – на машини. У пісні з назвою номеру телефону 

порятунку «911» сучасне суспільство іронічно зображується як союз машин: 

«Ти і я – щаслива сім’я, / Бо ти машина і я машина». Цікавий образ бензину-

кави посилює враження про людей-машин. Поряд із «футуристичною» 

картинкою у цій поезії є оптимістичні акценти: заперечення самотності («Я не 

один, й ти не одна»), образ сонця («Моє ти сонце»), пропозиція допомоги 

(«Мій телефон 911»). 

У композиції «Друг» привертають увагу поєднані в одному тексті 

фольклористичний концепт човна, мотив «я – твоя тінь», концепт волі: «Якби 

колись / Сказала ти мені / Стати твоїм човном / Якби колись, то / Взяв я тебе 

і на волю поплив». Концепт жертовності не має у цьому творі ні соціального, 

ні політичного контексту. Ліричний герой готовий розчинитися в коханій 

людині («стати тілом твоїм») або ж задовольнятися лише дружбою. Так 

визначається пріоритетна сфера поета – інтимна. Темі любові присвячені і дві 

поезії «Я до тебе» і «Ти собі сама». У тексті «Я до тебе» автор уточнює 

простір: «І ми ховалися в будинках на Подолі», означивши в такий спосіб Київ 

місцем подій. При цьому конкретне місце набуває міфічних обрисів завдяки 

таким вдалим порівнянням, як «І ніби в ванну налили неба», «І ніби в кухні 

запахло небом», «І ніби спальня – то твоє небо!», що створюють образ дому-

всесвіту, який не має кордонів і стін.  

Настрій непевності, відносності межі між реальністю і сном звучить у 

поезії «Isn’t it сон». Домінує мотив очікування «День ще не настав…». У 

поезії «Сьогодні», як і в «Другові», є образ тіні: «Сьогодні я знайшов тебе в  
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вікні: / Ти плавала навколо тіні». Якщо говорити мовою архетипів, Тінь – це 

частина індивіда, яка містить його пригнічені сторони. Тому боротьба з цією 

стороною має особливий статус: тема тріумфу над силами зла означає 

перемогу героя над своєю підсвідомістю. У рок-поезії боротьба героя з 

означеною Тінню стає самооцінкою. 

Завершуємо аналіз поезій альбому «Модель» піснею «Вставай». Вона 

єдина в альбомі, де виразна соціально-політична проблематика вибору 

орієнтиру для України: «Твоя земля чекає: / На Захід або на Схід?». Ця пісня з 

розряду пророчих, яких, до речі, у репертуарі «ОЕ» чимало. Є тексти написані 

ніби навипередки подій: проходить якийсь час, і пісня, написана зовсім з 

іншого  приводу, стає дуже доречною, ніби світ спеціально підганяє себе під 

цей текст. Так буде з піснею «Стіна», написаною до Майдану. Так пізніше 

сприйматиметься пісня про «субтильну незалежність» (так і хочеться написати 

з великої літери!). А сьогодні особливо проникливо, до мурашок, пробирають 

рядки з пісні «Обійми»: «Коли настане день, закінчиться війна…». Із цього 

приводу сам Святослав Вакарчук говорив в інтерв’ю каналу Еspreso.TV: «Мені 

страшно, коли ти пишеш пісню, а через десять років в неї вкладають зовсім 

інший, політичний зміст. Чи пісня просто стає пророчою...» [4]. Тож коли під 

час другого Майдану люди співали «Вставай, мила моя, вставай…», ніхто і не 

думав, що це мила, якій пора вставати з ліжка. Це звучало як заклик до народу, 

до всієї України встати та відстояти свій вибір і свою гідність. Вражаючий 

приклад сили, закладеної в поетичному слові Вакарчука, наводить В. Бойко в 

«Галицькому кореспонденті»: «...над звичайним українським тральщиком 

“Черкаси” прапор України майорів до останнього. Заблокований на озері 

Донузлав, екіпаж судна найдовше чинив опір. 20 березня окупанти висунули 

ультиматум – здатися і перейти на бік Росії чи самопроголошеної влади 

Криму. Але команда відмовилася зрадити присязі... Під пісню “Океану Ельзи” 

“Я не здамся без бою” ми пішли вперед... Хлопці зуміли відбити кілька спроб 

штурму» [3]. Або ж інше свідчення журналіста О.Горобця: «...І першою під 

хмурим московським небом, над ущерть заповненим проспектом Сахарова, 

зазвучала промовиста українська пісня Святослава Вакарчука “Я не здамся без 

бою”. Як лейтмотив шістнадцятидобових консультацій і зборів опозиції, 

підсумок до всього, що було сказано, проголошено немовбито молитви 

впродовж чотирьохгодинного многоголосого московського віче. Потім 

звучало “Кіно” Віктора Цоя, ще щось... Але найбільш красномовним, 

значущим, перехідним від фонтану розхристаних почувань розгарячілого 

натовпу до філософського усвідомлення людьми того, що насправді сталося, 

що відбувається нині в післявиборній Росії – заряджена позитивом, харизмою 

лідера ”Океану Ельзи” музика Святослава Вакарчука. Музика змін. У якій 

рефреном, немовби мантра звучать промовисті слова – “Я не здамся без 

бою…”. Музична енергетика твору настільки потужна, повносила, що і 

смислова любовна лірика пісні звучить як клич до людського оновлення» [21]. 

Таким чином, очікування читача, «підготовлене» піснями Вакарчука з 

попередніх альбомів, які стали своєрідним гаслом чи закликом, а для когось – 
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життєвим кредо, виправдовуються і в рок-тексті «Вставай» з альбому 

«Модель».  

Отже, загалом для рок-поезії альбому «Модель» характерні такі групи 

концептів, як екзистенційні, моральні, соціальні, фольклористичні. Пошуки 

ліричним героєм самого себе відбуваються на тлі міських декорацій. Закличні 

інтонації стосуються як вимоги активної життєвої позиції, так і мрії про 

визначення державних орієнтирів. Герой рок-поезій «ОЕ» не пориває зв’язки 

із соціумом, а хоче удосконалити його і гармонізувати. 

Зазначимо, що в цей же період, у 2007 році, був записаний «найбільш 

роковий», за визнанням самих учасників гурту, альбом «Міра». На відміну від 

«Моделі», його тематика у вузькому руслі ліричних текстів-освідчень у 

коханні та текстів-медитацій із типовим для рок-поезії ліричним героєм, 

розчарованим у суспільному житті, який шукає гармонії («міри») насамперед 

у собі і стосунках. Окремі поезії відверто іронічного змісту, наприклад «Веселі 

брати часи настали», що сприймається як художня реакція на розчарування в 

результатах першого Майдану (Помаранчевої революції) та «поході» в 

політику самого Святослава Вакарчука. Загалом рок-тексти «Міри» схожі на 

ліричні роздуми про себе і час. Вважаємо, що саме цей альбом перехідний до 

наступного етапу творчості «ОЕ», найвиразнішими рок-текстами якого є 

альбоми «Земля» і «Без меж». 

Творча манера Вакарчука-поета надавати своїм текстам багатозначності 

продовжена і в піснях альбому 2013 року «Земля». Характерна особливість 

цього альбому – високий «градус», у порівнянні з попередніми альбомами, 

соціально і навіть політично спрямованої лірики в поєднанні з традиційними 

для «ОЕ» текстами сповідального, особистісного характеру, який пояснюється 

і віком виконавців, і орієнтацією насамперед на молодіжну аудиторію.  

Альбом відкриває композиція «З нею», де «вона» – Україна («моя 

земля»), виявлена в образах, які характеризують її ландшафт («лани, гори й 

поля»), історію («там болотами ходила війна, / Долі віками ламала вона, / 

Кров’ю людей омила поля») і тогочасну атмосферу суспільної байдужості і 

покори («Хоче на волю, але не встає, / Очі підняти спина не дає»). Пафос цього 

рок-тексту – в протиставленні інертної України і ліричного героя, що, 

незважаючи на все, любить її і не уявляє свого життя без неї: «Але тільки з нею 

милий світ», «Бо з нею, тільки з нею я живий!». Концепт рідної землі набуває 

у цьому творі символічного і сакрального значення, а почуття героя – 

складного характеру любові-ненависті.    

Особлива опозиція «світ – людина» зазвичай передбачає, що 

протистояння героя – це пошук себе. Саме тому він гостро реагує на все, що 

відбувається в соціумі, виразніше за інших бачить його недоліки, не сприймає 

його пасивності та байдужості. Цими ж питаннями проймається і герой пісні 

«Стіна», текст якої може мати і соціальну версію прочитання, де стіна – це і 

Берлінська стіна, стіна між Україною і Західною Європою, стіна між бідними 

і багатими, між владою і народом («Де ми будем, коли закінчиться їхня війна?» 

– з акцентом на «їхня», можливо, чужа війна за збагачення і владу). А можна 
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побачити в ній і моральний аспект – стіна непорозуміння між людьми. 

Риторичні запитання надають творові діалогічної інтонації і характеру твору-

роздуму, де найголовнішим не так оптимістичний фінал («Впала між нами 

стіна!»), як риторичне запитання «І вистачить нам сили робити так, щоби 

впала стіна?». 

Ліричний герой однаково наснажується і любов’ю до рідного краю («З 

нею»), і коханням до жінки: у пісні «Rendez-Vous» коротка зустріч із коханою 

змінює його життя «з ніг і на голову» і «відтоді я живу тобою!». Оригінальний 

образ сповненого коханням погляду – «ти хайку поглядом мені складала» (а в 

друкованому варіанті – японське «хайку» замінено, вважаємо, більш вдалим 

церковним «псальми») і образ «іншого» під впливом кохання світу («Ті 

декілька годин, / Які були лиш раз, / І поділили світ відтоді / На з тобою і без 

тебе») «пом’якшують» відчуття штучності від чужинного «рандеву» і 

першого враження іронічного тексту. Інтимний, на перший погляд, зміст поезії 

«Незалежність» завдяки музиці з явною іронічною інтонацію переводить 

текст у площині роздумів над незалежністю іншого – громадянського – 

значення. У цьому творі, можливо, чи не найбільше проявляється властива 

рок-текстам триєдність слова, музики і дійства, примноженого на сприйняття 

слухача і враження про рок-гурт. 

Також про побачення, але без драматизму «Rendez-Vous», випадкове і 

легке, але і короткочасне, як літо, йдеться в поезії «Бодегіта» з нехитрим 

рефреном «О, два мохіто, о, між нами буде літо». Та фінал із риторичним 

звертанням «Літо, скажи нам, літо, чому так мало / Залишаєш нам, залишаєш 

нас?» надає творові несподіваного елегійного характеру, перетворює на 

роздум про швидкоплинність людського життя.  

Поезія «Стріляй!» з цілою низкою образів на позначення 

екзистенційного концепту життя як боротьби (дуель, фінал, останній крок, 

Колізей, тисни гачок, стріляй) також створює подвійне враження від 

авторового задуму: не тільки стосунки можуть бути схожими на постійну 

дуель, а й усе життя, яке потребує щоденно робити вибір (тиснути на гачок). 

Отже, як і в традиційних рок-текстах, ліричний герой не лише антагоніст і 

активний герой за свою ідею або за повноту і цілісність власного «Я», а й 

алегорія цієї боротьби. Алегоричний зміст має і поезія «Караван», де звичні 

образи дорога постають у східному відповіднику «караван», щоб через образи 

піску, орди, міражу посилити емоційне навантаження концепту життя як 

нелегкого шляху до мрії: «Ти поведи мене туди, де чудодійної води океан!». 

Автор вдається і до традиційного для романтичної лірики протиставлення 

матеріального («тільки золото у мішках») духовному («але правда вже у моїх 

думках»). Характерно, що у цій поезії звичне «я» стає частиною «ми»: «ми 

ідем», «тільки тінь кожен раз нова / все з’являється поміж нас», що теж 

зумовлює використання образу каравану. 

Кохання, що перемагає час і простір та рятує в недосконалому світі, – 

ідея рок-поезії з промовистою назвою «Джульєтта», де використані 

шекспірівські образи. Але якщо в англійського драматурга ворожнеча двох 
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родини була ознакою «хворого» суспільства, то у Вакарчука ще гірше – воно 

лицемірно-хворе (чи хворе на лицемірство?): «Сьогодні усе не так, 

Джульєтта: Монтеккі, Капулетті давно уже сім’я». Як і в Шекспіра, у цій 

поезії більшою силою духу наділена Джульєтта: «як рятувала ти Ромео від 

цілої планети». Поет вірить, що саме кохання може змінити і врятувати від 

остаточного занепаду, щоб весна (час подій у трагедії Шекспіра) не 

перетворилась на «зиму» («Моя Джульєтта, он би ти побачила сама, / Яка на 

твоєму балконі настала зима») байдужості, коли втрачається віра в жертовне 

кохання. У цій поезії виразна така тенденція рок-поезії, як інтертекстуальність, 

адже важливим аспектом концепції року стає саморозкриття через «чуже 

слово». Відсилання до нього сприяє багатозначності трактування рок-тексту.  

Віра в рятівну силу кохання виразно звучить у найкращих ліричних 

композиціях альбому – «Обійми» та «На небі». У першій військова лексика 

(«війна», «скласти зброю») вживається для позначення власного самовідчуття 

автора як жорстокої внутрішньої боротьби. Відродження гармонії для 

ліричного героя – «весни» – можливе, якщо поряд кохана людина: «Обійми 

мене, обійми мене, обійми / так лагідно і не пускай / Обійми мене, обійми мене, 

обійми / Моя весна прийде нехай». Образ неба у Вакарчука є одним із найбільш 

вживаних. Небо – це і свобода, небо – це мрія, а в поезії «На небі» – це вимір 

щастя: «І я на небі, мила моя на небі / Зоре моя, на небі відколи тебе знайшов». 

Як і відчуття польоту.  

  

 
 

Отже, базовими концептами текстів альбому «Земля» є екзистенційні. 

На них вибудовується ієрархія інших концептів – моральних і соціальних. В 

альбомі домінує особистісна лірика в поєднанні з філософським осмисленням 

таких питань, як мрія, самотність, вибір. Соціальна проблематика 

проявляється через мотиви протесту, вимогу змін, необхідність свободи і 

самовизначення. 
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Зміни, які відбулися у свідомості українців упродовж останніх трьох 

років унаслідок революції і воєнних дій на сході країни, вплинули і на 

поетичну мову «ОЕ». Тому в альбомі «Без меж» (2016) відображається 

характерна особливість української рок-поезії, відмінна від західного рок-

варіанту, – оптимістичний настрій. Цілісна особистість повинна подолати 

одвічну подвійність буття, але рок-герой її не долає Звідси така «щільність» 

деструктивних мотивів і образів у рок-поезії, увесь зовнішній світопорядок у 

сприйнятті героя виявляється зруйнованим і дисгармонійним. Натомість у 

Вакарчука – оптимістичний рок. Якщо герой рок-поезії переважно не 

проходить ініціації, сам себе руйнує, не розвивається і залишається статичним, 

то у Вакарчука він у постійному внутрішньому розвитку. «Програмова» рок-

поезія альбому однойменна «Без меж» сповнена усвідомлення «низу» (дна), 

піднятися з якого герою дозволяє «вона» – кохана, свобода, Україна. 

Слухач/читач може тлумачити цей образ згідно з власними переконаннями. Як 

і в рок-поезії «Джерело»: «Чари кохання діють, / Ніби чиста вода Набуває в 

весні». Ліричний герой не намагається бути іншим, ніж він є, сильнішим. Він 

відверто говорить про миті слабкості і страху («Коли моя сила мене покидає, 

немов у землю потоки води»), але знає, що саме кохання є джерелом його 

відродження і сили.   

Характерною рисою художньої картини світу є відсутність півтонів, 

різке протиставлення «чорно-білих» моральних оцінок, принципове 

заперечення будь-яких компромісів. Образний світ визначають парні 

концепти: «життя – смерть», «добро-зло», «минуле – теперішнє», «кохання – 

ненависть». Для Вакарчука кохання – надзвичайно цінне почуття («Віддай 

мені свою любов»), ліричне увиразнюють асоціативні образи на позначення 

колористичних концептів: «доторкнись лагідно кольором ягідним», «вишнею 

пряною», «намалюй лінію запахом лілії» .  

Безкомпромісність протистояння – це не ідея, це шлях до неї, спосіб 

досягнення, а справжньою рок-ідеєю є смерть, через яку з ним може відбутися 

очищення. У рок-поезії «Мить» ліричний герой знаходиться на тонкій межі 

між життям і смертю, де за коротку мить має усвідомити і красу світу («І 

поглянь, як навколо світає. / І як сніг неймовірно блищить»), і згадати рідний 

дім, дитинство і перше кохання. Смерть героя – це смерть захисника Вітчизни 

(«відважна смерть») і тільки вона, знявши всі «маски» з людини, повертає їй 

справжню сутність: «І за крок до відважної смерті / Будь таким, яким Бог 

тебе знав…». Цей текст вважаємо одним із найбільш ускладнених в альбомі, 

де патріотична проблематика невіддільна від філософських питань.   

У смерті нерідко проявляється винятковість рок-героя. Саме тому 

проблема самоідентифікації в більшості рок-текстах залишається 

невирішеною. Це прочитується через часо-просторові моделі, спільною 

особливістю яких є порожнеча і позачасовість. Тоді як у Вакарчука простір 

чітко означений через національні образи-символи, як, наприклад гілля калин 

у поезії «Не твоя війна». Національно-патріотична аура пронизує текст цього 

твору, а гостроту і полемічність підкреслено риторичними фігурами: «Що 
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буде завтра?», «Мамо, кому ж Ви молилися?», «Скільки іще забере вона / Твоїх 

дітей не твоя війна?..». Якщо в усіх попередніх альбомах «ОЕ» концепт-дія 

боротьба виражався через асоціативні концепти бою, дуелі, пострілу, війни і 

мав символічне значення, то в «Без меж» він набуває конкретно-

реалістичного. 

У традиційній для поезії «ОЕ» драматичній історії кохання «Не йди» 

вживається кілька релігійно-філософських концептів: Бог, ангел, Едем, які 

цілком доречні для увиразнення мотиву втраченого раю. Ю. Степанов – один 

із найвідоміших дослідників концептосфери, вважав, що простір ХХІ століття 

стане головним полем процесів синтезу релігії, науки, мистецтва, які 

приведуть до формування якісно нової свідомості і мислення. Формується 

«єдиний світ інформації на кшталт єдиного світу природи навколо нас» [20, 

324]. Незважаючи на драматичний підтекст окремих поезій, ключовою в 

альбомі є оптимістична символіка. Одним із таких символів є образ сонця 

(«Сонце», «Хтось в небо летить») як неодмінного атрибуту свободи, 

повноти життя. Життєствердна інтонація пронизує поезію «Життя 

починається знов», а віра в досягнення мети втілена в образі Евересту і 

прапора («Еверест»).  

Отже, рок-поезія альбому «Без меж» зорієнтована на небайдужих, 

активних і мислячих слухачів. Як відповів свого часу історик українського 

року О. Євтушенко на запитання, хто слухає український рок: «Гадаю, що 

передусім це освічена людина, та, яка є притомним громадянином і патріотом 

своєї Батьківщини» [9]. Ця поезія правдива і оптимістична. Власне така, якою 

повинна бути справжня поезія. 

Отже, творчість гурту «ОЕ» виявляє характерну для українського рок-

простору тенденцію відходу від стилізації фольклору, використання текстів 

класичної поезії чи їх пародіювання до творення власних текстів, 

проблематика яких оберталася навколо понять «я», «Україна», «світ»; 

• для рок-поезії альбому «Модель» характерні такі групи концептів, як 

екзистенційні, моральні, соціальні, фольклористичні. Пошуки ліричним 

героєм самого себе відбуваються на тлі міських декорацій. Закличні інтонації 

стосуються як вимоги активної життєвої позиції, так і мрії про визначення 

державних орієнтирів. Герой рок-поезій «ОЕ» не пориває зв’язки із соціумом, 

а хоче удосконалити його і гармонізувати; 

• базовими концептами текстів альбому «Земля» є екзистенційні. На них 

вибудовується ієрархія інших концептів – моральних і соціальних. В альбомі 

домінує особистісна лірика в поєднанні з філософським осмисленням таких 

питань, як мрія, самотність, вибір. Соціальна проблематика проявляється 

через мотиви протесту, потребу змін, необхідність свободи і визначення 

народом своїх орієнтирів;  

• художні концепти рок-текстів альбому «Без меж» характеризуються 

тим, що, з одного боку, традиційні екзистенційні концепти-дії (бій, війна) 

набувають конкретно-історичного змісту, з другого, через введення релігійно-
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філософських концептів (Бог, ангел, Едем) посилюється метафоричність 

текстів, що сприяє багатозначності текстів;  

• для рок-поезії загалом, і для творчості «ОЕ» зокрема характерним є те, 

що їх художня картина світу завжди містить антитезу: ідеал, прекрасна 

романтична мрія протиставлені   несправедливості і стражданням (чи в 

соціальній чи в особистісній сфері), ці страждання ліричний герой відчуває 

досить гостро. При цьому особливістю рок-поезії «ОЕ» в тому, що вона не несе 

деструктивного елементу: хоча негативний полюс окреслений у картинах 

реального буття, її позитивний полюс спрямований у майбутнє, що дозволяє 

схарактеризувати його творчість як «позитивний рок». 
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УДК: 281 133. 1. 09 

Динниченко Тетяна 

 

«МОВА» МИСТЕЦТВА  

В РОМАНІ АНАТОЛЯ ФРАНСА «БОГИ ЖАДАЮТЬ» 

 

 
Стаття присвячена дослідженню «мови» мистецтва в романі Анатоля Франса 

«Боги жадають» (“Les Dieux ont soif ”, 1912). «Мова» мистецтва в даному творі є 

поліфункціональною. Автор розвідки виокремлює й аналізує парадигму її функцій в романі.  

«Характеротворча» функція «мови» мистецтва слугує для характеристики 

головних і другорядних образів роману: живописні твори і розмови про них імпліцитно 

говорять про характери персонажів, їх життєві принципи, взаємовідносини між ними.  

Особливу увагу автор статті приділяє аналізу «мови» мистецтва як інструменту 

психоаналітичного тлумачення образу головного героя-художника. Опис його живописних 

творів по хронологічній вертикалі свідчить про наявність певного комплексу, який 

поступово загострюється під впливом активізації колективного неусвідомленого в період 

Великої французької революції. Ключовим живописним образом до розуміння характеру 

цього персонажу автор вважає незавершений етюд на сюжет трагедії Еврипіда «Орест». 

Одержимість архетипом Рятівника призводить до роздвоєння особистості художника і 

перетворює милосердну людину на безжалісного суддю-вбивцю          

«Мова» мистецтва в романі також слугує засобом «вербалізації» філософських 

поглядів письменника на «екзистенцію» людства в історії, на те, які шляхи до прогресу є 

прийнятними. Мистецькі образи творінь персонажа-ентузіаста й персонажа-скептика 

утворюють на сторінках роману імпліцитну дискусію ідей в контексті характерної для А. 

Франса категоріальної пари «Іронія – Утопія». Реальний гуманізм протиставляється 

ідеалістичному гуманізму. Письменник сугестує думку про неможливість і 

неприпустимість досягнення гуманістичного ідеалу шляхом антигуманним, через терор і 

насильство. 

Ключові слова: «мова» мистецтва, живописний образ, герой-художник, колективне 

неусвідомлене, архетип, комплекс, іронія, утопія, ефект Бержере. 

 

 

Статья посвящена исследованию «языка» искусства в романе Анатоля Франса 

«Боги жаждут» (“Les Dieux ont soif ”, 1912). «Язык» искусства в данном произведении 

полифункционален. Автор статьи выделяет и анализирует парадигму его функций в 

романе. 

«Характерообразующая» функция «языка» искусства служит для характеристики 

главных и второстепенных образов романа: живописные произведения и разговоры о них 

имплицитно говорят о характерах персонажей, их жизненных принципах, 

взаимоотношениях между ними.  

Особенное внимание в статье автор уделяет анализу «языка» искусства как 

инструменту психоаналитического истолкования образа главного героя-художника. 

Описание его живописных произведений по хронологической вертикали свидетельствует 

о существовании определенного комплекса, постепенно заостряющегося под влиянием 

активизации коллективного бессознательного в период Великой Французской революции. 

Ключевым живописным образом для понимания характера этого персонажа автор 

считает незаконченный этюд на сюжет трагедии Еврипида «Орест». Одержимость 
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архетипом Спасителя приводит к раздвоению личности художника и превращает 

милосердного человека в безжалостного судью-убийцу. 

«Язык» искусства в романе также служит способом «вербализации» философских 

воззрений писателя на «экзистенцию» человечества в истории, на то, какие пути к 

прогрессу являются приемлемыми. Образы искусства произведений персонажа-

энтузиаста и персонажа-скептика создают на страницах романа имплицитную 

дискуссию идей в контексте характерной для А. Франса категориальной пары «Ирония – 

Утопия». Реальный гуманизм противопоставляется идеалистическому гуманизму. 

Писатель суггестирует мысль о невозможности и недопустимости достижения 

гуманистического идеала антигуманным путем, посредством террора и насилия. 

Ключевые слова: «язык» искусства, живописный образ, герой-художник, 

коллективное бессознательное, архетип, комплекс, ирония, утопия, эффект Бержере.   

 

 

The article is devoted to the study of the “language” of art in the novel “The Gods Are 

Athirst” by Anatole France (“Les Dieux ont soif”, 1912). The “language” of art is polyfunctional 

in this work. The author of the article identifies and analyzes the paradigm of his functions in the 

novel. The “character-forming” function of the “language” of art serves to characterize the main 

and secondary images of the novel: picturesque works and conversations about them implicitly 

talk about the personages’ characters, their life principles, and the relationships between them. 

The author pays special attention to the analysis of the “language” of art as an instrument 

of psychoanalytic interpretation of the image of the main hero-artist. Description of his 

picturesque works on a chronological axis testifies to the existence of a certain complex, gradually 

sharpened under the influence of the activation of the collective unconscious during the French 

Revolution. The author considers as the key picturesque way to understand the character of this 

personage, an unfinished sketch on the plot of Euripides tragedy “Orestes”. The obsession with 

the archetype of the Savior leads to a split personality of the artist and turns a merciful person 

into a ruthless killer judge. 

The “language” of art in the novel also serves as a way to “verbalize”, the writer's 

philosophical views of the “existence” of humanity in history, and for search, what pathways to 

progress are acceptable. The art images of the works of the personage-enthusiast and the 

personage-skeptic create an implicit discussion of ideas in the context of the characteristic 

categorical pair “Irony-Utopia” distinctive of A. France, on the pages of the novel. Real 

humanism is opposed to idealistic humanism. The writer suggests the idea of the impossibility and 

inadmissibility of achieving a humanistic ideal by inhumane means, through terror and violence. 

Key-words: “language” of art, picturesque image, hero-artist, collective unconscious, 

archetype, complex, utopia, Bergere effect. 

 

 

Тяжіння до синтезу різних мистецтв було характерне для модернізму, 

особливо яскраво воно проявилось в романах, де головними героями були 

митці. У ХХ ст. з’являється і термін для позначення жанрового різновиду 

такого роману – «роман про художника», що, своєю чергою, поділяється на 

роман про музиканта, скульптора, живописця, актора тощо [1, 310]. Попри те, 

що головний герой твору А. Франса «Боги жадають» («Les Dieux ont soif», 

1912) – художник, цей роман навряд чи можна зарахувати до такого різновиду. 

У ньому не зображується «життя художника як творчість у хронотопі 

культури» і «голоси культури», хоча й відчутні, але не є «поетичними» [2, 

128]. При цьому «мова» мистецтва відіграє у творі важливу роль. Метою нашої 
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розвідки є дослідження функцій «мови» мистецтва у романі А. Франса «Боги 

жадають».     

 С. Пригодій слушно зауважує: «Якщо «мова» живопису та «мова» 

скульптури наявна в художньому тексті, то це передбачає, по-перше, 

мистецтвознавчий дискурс автора (героїв), по-друге, різноманітні імплікації 

та функціонування живописних і скульптурних образів у художньому творі» 

[5, 158]. Щодо першої «вимоги», то Анатоль Франс отримав класичну освіту і, 

за характеристикою Ж. Леметра, був «неймовірно освіченим літератором» і 

«витонченим інтелектуалом-ерудитом» [6, 692], любив і прекрасно знав 

мистецтво. У романі «Боги жадають» письменник осмислює «два його 

заповітних прагнення – жага справедливості і жага краси» [4, 199]. Окрім 

того, головним персонажем його роману є художник, Еваріст Гамлен, що має 

певні уподобання в мистецтві, пов’язані з авторським світобаченням і 

політичними поглядами.  

Одна з функцій «мови» мистецтва в романі, що лежить на поверхні – це 

створення «характеротворчих образів»: автор описує малюнки, ескізи, 

картини, які слугують розкриттю характерів персонажів [5, 163]. Приміром, 

сцена малювання компанії художників на пленері: «Художники взялися до 

роботи і намагалися зобразити природу так, як вона їм уявлялася; але кожен 

сприймав її, наслідуючи манеру того чи іншого майстра. За якусь хвилину 

Філіпп Дюбуа накидав у дусі Юбера Робера занедбану садибу, повалені дерева, 

пересохлий струмок. Еваріст Гамлен знаходив на берегах Іветти пейзажі 

Пуссена. Філіпп Демаї, заходившись біля голубника, трактував сюжет у 

жартівливій манері Калло і Дюплессі. Старий Бротто, схиляючись до 

фламандців, старанно малював корову» [7, 428]. Кількома штрихами, через 

малюнки та уподобання в мистецтві, письменник окреслює натуру кожного з 

художників: поверхневість і пристрасть до декоративності Дюбуа, 

цнотливість, піднесеність, тяжіння до простоти і ясності Гамлена, легкість, 

примхливість, захопленість життям Демаї, життєлюбність і «натуральність» 

Бротто.  

У романі «Боги жадають» «мова» мистецтва також красномовно 

характеризує відношення персонажів один до одного, як-от у діалозі Гамлена 

й Елоді про візерунок для оздоблення на її шарфі. На думку Еваріста, 

візерунок, який вона намалювала, «не досить простий, не досить строгий, у 

ньому відчувається надміру примхливий смак», «банти, гірлянди нагадують 

нікчемний, заяложений стиль, що його так полюбили за останнього тирана». 

Він вважає, що «прекрасна лише простота», радить «використовувати 

мотиви етруських ваз і фресок, знайдених у Геркуланумі» і вишити шарф 

«грецьким орнаментом, листям плюща, зміями чи перехрещеними стрілами». 

Те, що Гамлен додає далі: «Тоді б він був би гідний спартанки… і вас» сугестує 

образ його жіночого ідеалу, який він проектує на Елоді. При цьому Еваріст 

«зізнається» в симпатії до неї і «пропонує» компроміс: «Зрештою, можна 

залишити і цей взірець, але спростити його, надавши йому прямолінійності» 
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[7, 371]. Поділяючи його смак, Елоді висловлює готовність змінитися заради 

стосунків із ним.  

Функції «мови» мистецтва в романі не обмежуються загальною 

характеристикою персонажів та їх взаємин. Провокуючи читача на 

психоаналітичне тлумачення образу головного героя Еваріста Гамлена, 

мистецька мова стає інструментом осягнення метафізичного сенсу твору. 

Образ Еваріста втілює в концентрованому вигляді дію колективного 

неусвідомленого, яке, за К. Г. Юнгом, часто виражається в «політичній формі» 

[9, 209], що і виявилося під час Великої французької революції. Суб’єктивна 

психіка завжди тісно пов’язана з колективним неусвідомленим (вмістом його 

є колективні патерни – архетипи). Нерідко колективне неусвідомлене формує 

змісти, які «можуть опинитися у крайньому протиріччі з особистісною 

психологією індивіда» [9, 54]. Під час активізації «відповідного часові 

архетипу, назовні вириваються приховані в ньому руйнівні й небезпечні сили, 

а людина зі своїми внутрішніми проблемами може стати його жертвою. Тоді 

особистий комплекс виявляється як специфічний зв’язківець між 

індивідуальним і колективним неусвідомленим…» [3, 134]. 

У романі А. Франса спостерігаємо, як досить «мирний» комплекс 

Гамлена поступово переростає в невроз. Ретроспекцією в цьому плані є його 

«дореволюційні» живописні полотна, що «вкриті грубим шаром пилу… 

лежали стосами чи стояли, обернені до стіни» у нього в майстерні. На них 

«він, ідучи за модою, зображував любовні сцени, несміливим пензлем гладенько 

виписував спорожнілі сагайдаки, летючих птахів, ризиковані забави, мрії про 

щастя, високо підсмикував спіднички у гусятниць та квітчав трояндами 

перса пастушок. Але така манера аж ніяк не пасувала до його вдачі. Ці сцени, 

трактовані з холодним серцем, свідчили про непохитну цнотливість 

художника… Гамлен ніколи не славився як майстер еротичного жанру» [7, 

361]. Отже, цей живопис не відповідає його натурі, суперечить його Его – 

«комплексові даних, сконструйованому насамперед загальним знанням 

відносно свого тіла, свого існування й даними пам’яті…» [9, 17]. Це, радше,  

«живописна» експлікація його комплексу: він – добрий син, тихий, лагідний, 

жалісливий до чужих страждань юнак, що весь час повторює про себе 

катехізис, намагається бути як всі й освоїти «еротичний жанр». Його 

зовнішність також імпліцитно свідчить про «роздвоєння»: «В двадцять років 

Еваріст мав поважне й чарівне обличчя; це була сувора й водночас жіночна 

врода, риси Мінерви» [7, 366-367]. Мінерва– богиня війни та державної 

мудрості, яка відповідала грецькій Афіні, яка ототожнювалася з 

покровителькою ремесла й мистецтва. 

Революція докорінно змінює Гамлена: тепер він – секретар 

Революційного трибуналу, і «Афіна» перетворюється на «Мінерву»: у 

недавніх своїх роботах він вбачає «розпусту, породжену монархічним ладом, 

ганебні наслідки придворної розбещеності». Тепер «громадянин вільного 

народу, він упевненими штрихами накидав вугіллям образи Свободи, Прав 

Людини, французьких Конституцій, республіканських Чеснот, народних 
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Гераклів, що долають гідру Тиранії…». Найбільше полотно – «Тиран 

переслідуваний фуріями в пеклі» – займало половину майстерні своїми 

незакінченими, страшними, більшими за натуральну величину постатями та 

сплетінням зелених змій із гострими, загнутими, роздвоєними жалами» [7, 

361-362]. Ці картини Гамлена відображають трансформацію його комплексу у 

зв’язку з активованим колективним неусвідомленим: «комплекс як основна 

складова індивідуальної психіки структурується… певною послідовністю 

пов’язаних між собою ідей та образів навколо центрального ядра, що 

виступає як архетип… архетип не може виявитися поза індивідуальною 

психікою» [3, 131]. Отже, архетип завжди виявляється через індивідуальний 

комплекс. У Гамлена комплекс «цноти і доброчесності» структурується 

навколо архетипу героя-Рятівника у двох іпостасях – борця за віру, який 

«проливає нечисту кров ворогів своєї вітчизни» (Республіки) [7, 509], і Героя, 

що рятує вітчизну від Дракона – «гідри Тиранії» [7, 362]. Нескінченне 

захоплення, з яким Гамлен вже понад півроку малює лише волонтерів, 

імпліцитно говорить про одержимість архетипом Рятівника.  

Про прогресуюче розщеплення свідомості Гамлена свідчать і зміни, які 

відбуваються у сфері сексуальних почуттів, що майстерно передані А. 

Франсом «мовою» мистецтва. Гамлен, «поки Революція не зробила з нього 

героя, кохав, як і всі смертні, одну жінку – зовсім непримітне створіння, 

воротарку Академії» [7, 372]. Це почуття цілком відповідало його натурі й 

було радше людським співчуттям, коханням-жалістю. Активація 

колективного неусвідомленого пробудила в ньому дикі інстинкти: до Елоді він 

відчуває вже не кохання-жалість, а темний Ерос, і чим більше він 

перетворюється на кривавого месника, тим більш палкою, «фізичнішою» стає 

його пристрасть до неї. На словах Еваріст хоче бачити в громадянці Елоді 

«спартанку», а підсвідомо його притягує «діонісійська стихія» її натури: 

«Круглим веселим обличчям із трохи кирпатим носиком та випнутими 

вилицями, грубуватим і пристрасним, вона нагадувала Еварістові голову 

фавна Боргезе»… Її погляд, її дихання, трепетна плоть – усе в ній промовляло 

до серця й віщувало кохання. За прилавком крамниці вона здавалася німфою 

танцю, оперною вакханкою, в якої відібрали рисячу шкуру, тирс та плющовий 

вінок і якимось чудом зробили з неї скромну шарденівську господиню» [7, 370]. 

Ключем до розшифрування психічного комплексу Гамлена, що 

поступово перетворюється на невроз, є його етюд до картини «Електра біля 

ложа свого брата Ореста» на сюжет із трагедії Еврипіда. Недарма в ньому 

відчувається «значно більше талановитості й природності», і невипадково в 

«трагічній» голові Ореста «впадала в очі подібність до обличчя самого 

художника» [7, 362-363]. Еваріст пояснює свій задум: «Орест більше хвилює 

нас своєю скорботою, ніж шаленством. Яка жахлива доля! Спонукуваний 

синівською любов’ю, священним велінням, він вчинив злочин, у якому боги 

повинні його виправдати, та якого люди не простять йому ніколи. Щоб 

помститися за зневажену справедливість, він знехтував закони природи, 

став недолюдком, вирвав з грудей власне серце. Він гордо несе тягар свого 
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страшного й справедливого злочину» [7, 403]. Цей етюд – підсвідоме 

«живописне» передбачення героєм своєї долі: він рухається до пекла. Мотив 

пекла весь час з’являється і в його творчості, і в житті. Згадаймо незакінчене 

полотно «Тиран переслідуваний фуріями в пеклі»: «На передньому плані 

ліворуч стояв у своєму човні худий і лютий Харон – ефектно, добре 

прорисований шматок…» [7, 362]. Харон у міфології – це, як відомо, 

провідник померлих душ до Аїду. Навіть у зовсім безхмарну мить життя, під 

час гри в фанти, Гамлен обирає для декламації «місце, де змальовано, як 

Грібурден спускається в пекло» [7, 434] з «Орлеанської діви» Вольтера.   

У ХХІІ главі роману незакінчений етюд до майбутньої картини стає 

реальністю, картину «дописує» саме життя: одного ранку, коли Еваріст 

прокинувся після чергового кошмару і знесилений лежав у ліжку, а Елоді 

ніжно, як сестра, дивилася на нього й хусточкою витирала з лоба холодний піт, 

«він пригадав чудову сцену з Евріпідового “Ореста”, ту, що він використав у 

своєму етюді до картини, яка стала б, коли б він її закінчив, його шедевром… 

Він подумав: “Але ж я не батьковбивця. Навпаки, в пориві синівської любові я 

проливав нечисту кров ворогів своєї вітчизни”» [7, 509]. Спуск у пекло добігає 

кінця: на початку революційного «шляху» Еварісту бачились «титани, що з 

палаючих уламків старих світів споруджують мідну Діке, місто 

справедливості» [7, 378], а останнє, що він бачить, це «криваве лезо, що 

підносилось над юрбою на площі Революції» [7, 529]. Трагедія Гамлена 

зумовлена «роздвоєнням» свідомості: одна особистість у ньому безмежно 

любить людей, друга – безжально вбиває їх, «винних» і «невинних». 

Милосердний (спочатку прізвище головного героя було Клеман – 

французькою буквально «милосердний») стає немилосердним, людяний стає 

недолюдком.  

«Мова» мистецтва також евокує в романі філософські ідеї. Анатоль 

Франс, вихований на ідеях просвітників, вже не розділяє їх оптимістичної віри 

в майбутнє: людина початку ХХ століття накопичила достатньо історичного 

досвіду про численні трагічні і криваві події. До того ж письменник 

категорично не приймає насилля: вітаючи революції як позитивний фактор 

оновлення суспільства, він боїться несамовитих революційних поривів через 

пов’язані з ними прояви жорстокості і упевнений, що вони приречені на 

поразку, адже насилля ніколи не веде до щастя і добра. Так у свідомості 

Франса «виникає духовна пара: Іронія – Утопія» [4, 195]. В усіх романах 

митця, за спостереженням А. Моруа, «автор присутній у вигляді двох 

персонажів: наївного ентузіаста й скептика» [4, 196]. У романі «Боги жадають» 

ці персонажі – Еваріст Гамлен і Моріс Бротто. Перший вивищує себе над 

людством і «творить» історію, другий – є частиною людства, живе в історії і 

«спостерігає» за нею. Гамлен безкомпромісно намагається «переробити» 

життя, «створити» нових людей – «духовно оновлених французів» [7, 374] і не 

прощає жодного, хто не поділяє його уявлення про ідеал. Бротто – навпаки, 

повний співчуття до людей, приймає їх з усіма слабкостями; він послідовник 

філософії Просвітництва і вважає єдиним вчителем природу.  
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Ідеалістичний гуманізм Гамлена протиставляється реальному гуманізму 

Бротто. У цьому персонажі А. Франс з гіркою іронією «матеріалізує» свій 

улюблений особливий прийом – так званий «ефект Бержере», що «дозволяє 

неначе відсторонювати світ й перетворювати діючих осіб… на маріонеток» [4, 

198]. Цей аристократ, у якого революція відібрала все, теж заробляє на життя 

«мистецтвом»: малює під брамами портрети перехожих, складає промови для 

народних представників, навчає танцювати молоденьких громадянок. Але 

головним його заняттям (і засобом вижити) стає виготовлення маріонеток на 

продаж: «роздобувши горнятко клейстеру, клубок шпагату, коробку 

акварельних фарб та обрізки картону, він майстрував картонних 

танцюристів і збував їх оптом крамарям…» [7, 361]. Бротто малює не 

любовні сценки, не гідр Тиранії, не народних Гераклів, а традиційних 

персонажів народного французького лялькового театру – Арлекінів, Жілів, 

Скарамушів, Коленів й Колетт в манері Буше (стиль рококо). Його 

«мистецтво» – витончена іронічна філософська насмішка над одержимістю 

Гамлена – «творця» нового світу: «Це картонні танцюристи. Я несу їх на 

вулицю Закону до торговця ляльками. Тут цілий народ; усі – мої творіння. Я 

наділив їх тлінною плоттю, що не знає ні радощів, ні страждань. Тільки не 

дарував їм здатності мислення, бо я бог добрий» [7, 360]. Тобто він – гуманний 

«бог», який не жадає жертв і крові, а просто любить й жаліє людей. Серед 

бурхливих і небезпечних хвилювань і пристрастей свого часу Бротто – 

«епікуреєць», «скептик і трохи цинік» [8, 573] – зберігає розважливість і 

толерантність, залишається більшим гуманістом, ніж наївний і жорстокий 

ідеаліст Гамлен. 

Звернення А. Франса до подій Великої французької революції в романі 

«Боги жадають» зумовлене роздумами автора про «екзистенцію» людства в 

історії. У смисловій зв’язці з цим твором, на думку літературознавців, 

знаходиться роман «Повстання ангелів», у якому ватажок повстанців Сатана 

бачить напередодні повстання пророчий сон: він перемагає «тиранію», 

проголошує себе богом і поступово забуває про любов і жалість до людей, 

справедливість та істину. Філософський висновок автора: не можливо змінити 

світ насильством; насилля породжує насилля, утворюється вічний коловорот 

(Герой, що долає Дракона, невідворотно сам стає Драконом). Найвищою 

істиною є не ідея, навіть найпрекрасніша, а гуманізм. 

Таким чином, дослідження «мови» мистецтва в романі А. Франса «Боги 

жадають» дозволяє виявити такі її функції: вона є засобом характеристики 

персонажів, інструментом психоаналітичного аналізу образу головного героя, 

маніфестацією певних філософських ідей автора.      
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ВІД СМИСЛУ ДО СМИСЛУ 

(з царини перекладів) 

 

 

«Я … тлумачив не від слова до слова, а від смислу до смислу…» 

Святий Ієронім.  

Лист 75 «Про найкращий спосіб перекладу» 

 

 

Татьяна Михайлова 

 

«КОГДА ИЗУЧАЕШЬ ДРЕВНИЕ ЯЗЫКИ,  

МОЖЕШЬ БОЛЬШЕ ПОНИМАТЬ,  

ЧТО ПРОИСХОДИТ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 

 

В наш век самообразования и тотальной работы над собой со всеми 

возможными курсами личностного роста и развития всех своих скрытых и 

явных талантов довольно сложно кого-то удивить новым увлечением. Но 

моему знакомому это все же удалось. Новость, что он ходит на курсы по 

изучению мертвых языков (а именно: латыни и древнегреческого), не будучи 

с ними никак профессионально связанным, меня очень заинтересовала. Каково 

же было мое изумление, когда я узнала, что занятия проводит довольно 

молодой преподаватель, освоивший эти непростые языки самостоятельно. 

Захотелось понять, что же это за «веяние» такое среди молодежи, учить в 

свободное от работы время то, чему трудно найти, как по мне, практическое 

применение. И я отправилась на интервью.  

 

Действующие лица: 

Кирилл Огарков – преподаватель древних языков «Первых киевских 

курсов». Начал преподавательскую деятельность в 2013 году; 

Алексей Снигур – студент Кирилла, изучает латынь; 

Никита Самсоненко – студент Кирилла, изучает латынь и 

древнегреческий. 

 

По первому образованию Кирилл инженер-механик, по второму – 

филолог (английский и русский как иностранный). Еще учась в техническом 

вузе, он начал изучать латынь. На вопрос, как возник интерес к древним 

языкам, Кирилл отвечает, что он возник спонтанно:  

– У меня дома был учебник по латыни. Я в свое время брался за разные 

языки, а потом решил попробовать латинский. Совершенно не собирался 

заниматься им глубоко, но начал – и мне понравилось. Изучение древнего 

языка помогает и другие языки осмыслить. Параллельно с этим я 

заинтересовался историей античности. Тогда и понял, что латынь – это с одной 
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стороны язык, а с другой – история. И для меня самые интересные вещи 

совпали в одном предмете. 

– А древнегреческий? 

– Он появился уже чуть позже, года через полтора-два. Изучая 

латинский, я заметил, что он очень связан с древнегреческим. И к тому же для 

личных заметок мне нужно было знать побольше языков. Где-то тогда я понял, 

что латынь дает многое, но далеко не все.  

– Для каких «личных заметок»? 

– Ну, скажем так… Ладно… 

– Признавайтесь.  

– Я тогда писал книгу, которую, к сожалению, не закончил. Мне хотелось взять 

побольше культурных фактов. И я понял, что латынь для этого не очень 

подходит. Она больше на слуху, а древнегреческий, скажем так, более 

загадочный. И я купил себе учебник, начал изучать. Старался учить оба языка 

более-менее систематически, и в принципе у меня так и получалось.  

– И все же чем был вызван ваш систематический интерес к 

мертвым языкам? 

– Вся наука, все искусство – все к ним восходит. И для меня было 

открытием, насколько глубоко изучали древние языки в 19 веке. Одно время я 

читал много художественной литературы. И очень часто встречал отсылки к 

латыни. Одной из книг, побудившей меня учить латынь, была книга Франсуа 

Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». Когда я начал ее читать, то понял, что 

ничего не понимаю, потому что там иногда целые страницы были сплошь на 

латыни написаны. Читать перевод целой страницы в сноске мне было 

неинтересно, хотелось понять текст на языке оригинала. Древние языки могут 

дать базис для мировоззрения. В них можно почерпнуть идеи, которые 

универсальны. Не зря все философы изучают древнегреческий: в античной 

философии содержится первооснова всего. И когда изучаешь древние языки, 

можешь больше понимать, что происходит в современном мире, смотреть на 

все под другим углом. На самом деле даже можно что-то спрогнозировать, 

глядя на то, что было в античном обществе. 

– Кирилл, а кто ваши студенты? И с какой целью они изучат древние 

языки? 

– У многих это связано с профессией, философов очень много. Также 

есть историки, филологи, но филологов как-то меньше. А есть просто люди, 

влюбленные в античность, которые читают Гомера. 

– Алексей, почему вы изучаете латынь? 

– Одно время я достаточно плотно с физикой был связан. А вся научная 

терминология базируется либо на латинской, либо на древнегреческой 

лексике. Самое интересное: когда изучаешь латынь, обнаруживаешь какие-то 

параллельные явления в родном языке. Сейчас я учу латинский потому, что 

мне это просто интересно. Это никак  не связано с моей работой. Мне нравится 

узнавать происхождение слов, понимать выражения, которые люди часто 
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используют, но не все понимают, откуда они пришли. Например: «еtc.»1, 

«A.M. и  P.M.»2. 

– Никита, а вы зачем изучаете древние языки? 

– Сейчас это связано  с моей научной деятельностью. Изучение древних 

языков позволяет мне выстраивать свое логическое мышление, помогает 

структурировать знание. А еще это очень интересно! Раньше я бы никогда не 

подумал, что буду учить на языке оригинала стихи Анакреонта, декламировать 

их и даже пытаться переводить. Это такое наслаждение трансформировать с 

древнегреческого языка на свой то, как ты чувствуешь и понимаешь поэта. А 

еще изучение древних языков порождает желание учить другие языки.  

– Никита, в чем трудность изучения латыни и древнегреческого? 

– Поначалу трудностей нет. Самая большая трудность возникает уже 

потом, когда встречаешься с оригинальными текстами. И тогда понимаешь, 

насколько отличается логика и мышление древних людей и современных. Вот 

бывает, читаешь текст, понимаешь лексику, грамматику, а вот уяснить, о чем 

речь без комментариев специалиста, практически невозможно.  

– Да, действительно, автор в вашем случае жил совершенно в другой 

культурной эпохе. Кирилл, как преодолевается этот барьер? И вообще 

возможно ли его преодоление?  

– Вопрос очень сложный. На него нельзя ответить однозначно. Скажу, 

что перевод с древних языков невозможно читать без комментариев к нему. 

Порою целые книги пишут про одну строчку, истолковывая читателям, что 

имелось в виду, например, поэмы Гомера. С этим автором вообще интересно: 

он писал свои поэмы, много используя при этом того, что ему самому не было 

понятно. Поэтому одним из способов преодоления такого культурно-

временного барьера можно назвать составление комментариев к древним 

текстам.  

– Ну, и напоследок такой вопрос… Заметила, что изучение какого-

либо языка так или иначе отражает человека, который его изучает. 

Например, студенты, занимающиеся немецким, часто отличаются 

педантизмом, стремятся к лаконичности. Студенты, которые учат 

польский, много и громко говорят, любят петь. Кирилл, а студенты, 

изучающие древние языки, какие?    

– Это, прежде всего, люди очень образованные, интересующиеся 

многими областями знаний – не только гуманитарными, но и точными 

науками, музыкой, искусством. Многие из них сами преподают, умеют и 

любят интересно рассказывать, делиться своими открытиями. Не проходит и 

дня, чтобы на почту или в соц. сети кто-нибудь из моих учеников не сбросил 

мне интересную статью, ссылку, книгу, которую он нашёл. Широкий 

кругозор, умение мыслить, избегая шаблонов – так бы я охарактеризовал 

своих учеников. 

 

                                                 
1 еt cetera (лат.) – и другое 
2 ante meridiem et post meridiem (лат.) – перед полуднем и после полудня 
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Перевел К. Огарков 

Солон 

Fragmentum 12 

ἐκ νεφέλης πέλεται χιόνος μένος ἠδὲ χαλάζης,  

βροντὴ δ’ ἐκ λαμπρῆς γίγνεται ἀστεροπῆς·  

ἀνδρῶν δ’ ἐκ μεγάλων πόλις ὄλλυται, ἐς δὲ μονάρχου 

 δῆμος ἀϊδρείῃ δουλοσύνην ἔπεσεν. 

 λίην δ’ ἐξάραντ’ οὐ ῥᾴδιόν ἐστι κατασχεῖν  

ὕστερον, ἀλλ’ ἤδη χρὴ πάντα νοεῖν. 

 

Фрагмент 12 

Как от тучи случается снега напасть или града, 

Как от молнии яркой рождается грома раскат неумолчный, 

Город так погибает от силы имущих, так демос, 

Волей глупых царей обесславленный, в рабстве томится. 

Кто взойдёт над толпою однажды, того нелегко будет сбросить, 

Стоит думать об этом сейчас, после – будет вам поздно. 

 

Fragmentum 15 

εἰ δὲ πεπόνθατε λυγρὰ δι’ ὑμετέρην κακότητα,  

μή τι θεοῖς τούτων μοῖραν ἐπαμφέρετε· 

 αὐτοὶ γὰρ τούτους ηὐξήσατε ῥύσια δόντες, 

 καὶ διὰ ταῦτα κακὴν ἔσχετε δουλοσύνην· 

 ὑμέων δ’ εἷς μὲν ἕκαστος ἀλώπεκος ἴχνεσι βαίνει,  

σύμπασιν δ’ ὑμῖν χαῦνος ἔνεστι νόος·  

ἐς γὰρ γλῶσσαν ὁρᾶτε καὶ εἰς ἔπος αἰόλον ἀνδρός,  

εἰς ἔργον δ’ οὐδὲν γιγνόμενον βλέπετε. 

 

Фрагмент 15 

Если выпадет вам пострадать от пороков своих же, 

Вы не тщитесь богам приписать эту злую судьбину: 

Вы взрастили их сами, теперь – по заслугам имейте, 

Вашу рабскую долю лихую терпите. 

Ибо всякий из вас верен следу коварной лисицы, 

Ибо разум ваш робок, да что уж тут скажешь; 

Вы лишь видите речи, слова хитроумного мужа, 

На дела же, поступки его никогда не глядите.  
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Переклав М. Самсоненко 

Анакреонт (давньогрец. Ἀνακρέων [avakreo:n]) – давньогрецький поет-лірик, 

що жив близько 570 - 478 р.р. до Р.Х.  

 

Μακαρίζομέν σε, τέττιξ, 

ὅτε δενδρέων ἐπ᾽ ἄκρων 

ὀλίγην δρόσον πεπωκώς 

βασιλεὺς ὅπως ἀείδεις. 

 

σὰ γάρ ἐστι κεῖνα πάντα, 

ὁπόσα βλέπεις ἐν ἀγροῖς 

ὁπόσα φέρουσιν ὗλαι. 

σὺ δὲ φείδεαι (ή φίλος) γεωργῶν, 

ἀπὸ μηδενός τι βλάπτων· 

 

σὺ δὲ τίμιος βροτοῖσι 

θέρεος γλυκὺς προφήτης. 

φιλέουσι μέν σε Μοῦσαι, 

φιλέει δὲ Φοῖβος αὐτός, 

λιγυρὴν δ᾽ ἔδωκεν οἴμην· 

    

τὸ δὲ γῆρας οὔ σε τείρει. 

σοφέ, γηγενής, φίλυμνε, 

ἀπαθής, ἀναιμόσαρκε· 

σχεδὸν εἶ θεοῖς ὅμοιος. 

 

Власний підрядковий переклад 

 

Власний поетичний переклад 

Ми вважаємо тебе щасливою, 

цикадо, 

що на вершині дерев 

мало роси випивши, 

наче цар співаєш. 

 

твоє ж є це все, 

наскільки багато бачиш у полях, 

наскільки багато приносять ліси. 

ти же не кривдишся землеробцями, 

тому що нічому ти не зашкоджуєш. 

 

ти же шанована смертними 

літа солодкий провісник. 

люблять тебе Музи, 

любить й Феб сам, 

Вважаєшся щасливою, Цикадо, 

Що на деревах тих високих, 

Нап’єшся ти роси лиш трохи, 

А заспіваєш наче володáр 

усіх полів, що упадають в твоє око, 

усе, що може дать діброва… 

Тебе ж не скривдить землеробець 

жоден, 

бо жодну шкоду не приносиш ти. 

Тебе ж шанує кожен смертний, 

бо ти — п’янкий провісник літа… 

Кохають ба тебе всі Музи, 

кохає навіть Фебос сам, 

що дарував тобі дзвінкую пісню, 

якою не страшна тобі і старість. 

О мудра! Ти — земне дитя! 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0057%3Aentry%3Dte%2Fttic
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de%2Fndrea&la=greek&prior=m#Perseus:text:1999.04.0057:entry=de/ndreon-contents
http://www.google.com/search?q=%CF%80%CE%B5%CF%80%CF%89%CE%BA%CF%8E%CF%82+%CF%80%CE%AD%CF%80%CF%89%CE%BA%CE%B1+%CF%80%CE%AF%CF%89&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&client=firefox-a&rlz=1R1GGHP_en___GR431
http://www.google.com/search?q=%CE%B1%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CF%89+%E1%BE%84%CE%B4%CF%89+%CE%B1%CE%BF%CE%B9%CE%B4%CF%8C%CF%82+%E1%BE%A0%CE%B4%CE%AE&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&client=firefox-a&rlz=1R1GGHP_en___GR431
http://en.wiktionary.org/wiki/%E1%BD%95%CE%BB%CE%B7
http://www.google.com/search?q=%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B9+%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%AC%CE%B6%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B9&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&client=firefox-a&rlz=1R1GGHP_en___GR431
http://en.wiktionary.org/wiki/%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%84%CF%8C%CF%82
http://en.wiktionary.org/wiki/%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%AD%CF%89
http://www.google.com/search?q=%CE%BB%CE%B9%CE%B3%CF%85%CF%81%CF%8C%CF%82+%CE%BB%CE%B9%CE%B3%CF%8D%CF%82&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&client=firefox-a&rlz=1R1GGHP_en___GR431
http://www.google.com/search?q=%CE%BF%E1%BC%B4%CE%BC%CE%B7+%CE%BF%E1%BC%B6%CE%BC%CE%BF%CF%82+%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CE%B9%CE%BC%CE%AF%CE%B1&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&client=firefox-a&rlz=1R1GGHP_en___GR431
http://www.google.com/search?q=%CF%84%CE%B5%CE%AF%CF%81%CF%89+%CF%84%CE%AD%CF%81%CF%89+%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7%CE%B4%CF%8E%CE%BD+&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&client=firefox-a&rlz=1R1GGHP_en___GR431
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0057%3Aalphabetic+letter%3D*a%3Aentry+group%3D133%3Aentry%3Da%29naimo%2Fsarkos
http://en.wiktionary.org/wiki/%CE%B5%E1%BC%B6
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дзвінку ж дав пісню. 

  

старість же не тебе мучить. 

мудра, землепородженна, 

піснелюбко, 

нечутлива, безтілесна… 

майже ти є богам подібна. 

 

О піснелюбна! Ти — незмінна! 

Примарна! Чи не богам подібна ти?! 
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АНОНС! 

 

У наступних номерах електронного видання  «Manuscript»  

редколегія планує продовжити публікації рубрики «Через терни -- до 

правди». Такі публікації -- у руслі спільної наукової теми кафедр української 

літератури і компаративістики та світової літератури «Типологія 

ідентичностей у художньому і критичному дискурсах».   

 

 

Запрошуємо всіх охочих приєднатись до розробки однієї з новітніх 

літературознавчих концепцій! 

 

 

 
 

 


