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Столітній Кльод Лєві-Строс, що ві-
дійшов від нас 30 жовтня 2009 року, 
був одним із тих рідкісних чоловіків, 
чиїм іменем почали називати місця 
за його життя. Антропологічний му-
зей Ке-Бранлі, відкритий у Парижі 
2006 року, могли би назвати музеєм 
імені Лєві-Строса – так багато у цьому 
задумі від засновника структурної 
антропології. Лише той факт, що Лєві-
Стросове життя ще тривало, змусило 
будівничих нагородити його ім’ям 
тільки велику концертну залу, «Театр 
Лєві-Строса».
 Ке-Бранлі не є звичним музеєм – 
так само, як і Лєві-Строс не був звич-
ним антропологом. Зали цього музею 
не прагнуть показати речі: вони роз-
повідають історії, діляться образами 
та запрошують провести час в уявному 
світі. Класичний музей, народжений у 
XVIII столітті, є зібранням артефактів: 
його головною красою є об’єкти, 
зібрані з усього світу, виставлені на 
огляд, класифіковані та супроводжувані 
коментарями. Натомість скарб Ке-
Бранлі – це реконструкції смислів, а 
не предметів. Він розповідає історії 
про сприйняття людського тіла в аф-
риканських племенах; про смисл ри-
туалів народження та поховання; про 
те, як і чому стара маска яґуара може 
допомогти амазонському мисливцеві на 
якийсь час стати самим яґуаром.
 І в цьому музей Ке-Бранлі є немовби 
дітищем Кльода Лєві-Строса: адже 
пропонує дивитися на культуру не як 
на колекцію речей, а як на бібліотеку 
значень.
 Лєві-Строс був напевно найпершим 
в історії антропології, хто поглянув на 
культуру як на мову. Він зумів одним 
із найперших зрозуміти, що спілкуван-
ня між людьми відбувається не лише за 
допомогою мовних знаків, але й через 
значення, що їх надають діям, жестам, 
облаштуванню приміщень, знаряддям, 
маскам, одягу, ритуалам, їжі. Так у 
його пошуках матеріяльна культура 
наново набувала здатність говорити, а 
мова зросталася з речами й тілами.

***

Кльод Лєві-Строс був філософ за 
освітою. Але університетські бібліоте-
ки досить рано перестали бути для 
нього найліпшим місцем шукання но-
вих думок. Якось поступово він став 
одним із тих філософів XX століття, 
що відкривали нові території поза 
межами своєї дисципліни та свого ка-
нону. Окрім Лєві-Строса серед таких 
персонажів XX та раннього XXI століт-
тя знайдемо Пеґі, Дюркгайма, Бень-
яміна, Сартра, Барико, Ерика-Емануеля 
Шміта... Це були люди, які запрагнули 
віднайти філософію у житті, а не життя 
у філософії.
 1931 року, після закінчення фі-
лософського факультету Сорбони 
(його однокурсниками були Мерло-
Понті та Симона де Бовуар) та склавши 
аґреґаційний іспит, Лєві-Строс швидко 
розчарується у традиційній для його 
однолітків кар’єрі гімназійного, а 
згодом університетського викладача. 

Більшість із його однокурсників 
були, за пізнішим свідченням Лєві-
Строса, «передчасно постарілими, 
сором’язливими та самотніми», що 
прагнули «визнання тих дорослих, 
якими вони зрештою колись стануть». 
Страх перед таким завчасним старінням, 
духовним більше ніж тілесним, спо-
нукав його до незвичного для філософа 
жесту: він вирішив здійснити реальну 

інституції, яку Бродель створить 
у Парижі – Школи високих студій 
суспільних наук, EHESS.) Почавши 
як університетський викладач, він 
одночасно організує етнографічні 
експедиції до селищ Амазонії та Мату 
Ґросо, до світу іншого мислення. – 
Дітищем цієї авантюри стала його 
перша книжка «Родинне та соціяльне 
життя індіянців Намбіквара».
 Так філософ, що запрагнув зро-
зуміти людину, знайшов найліпше 
місце для своєї духовної подорожі у 

 Згодом писатимуть, що метод 
Лєві-Строса схожий на картини Мак-
са Ернста. Ернст був одним із ви-
нахідників колажу – того специфіч-
но дадаїстичного, а згодом сюрреа-
лістичного типу мистецтва, який 
Араґон описуватиме як «уведення в 
живопис об’єкту чи матеріялу, взятого 
з реального світу», що вимагає ви-
знати «існування того, що неможливо 
зімітувати (l’inimitable)». Лєві-Строс 
винайшов мисленнєвий аналог колажу – 
техніку бриколажу, напівдовільного 
з’єднання, хаотичного поєднання речей, 
цитат, ритуалів, узятих із реального, 
незімітованого життя. «Коли мені тре-
ба про щось написати, – скаже він, – я 
дістаю папку з купою аркушів на цю 
тему й ледь не навмання їх групую 
між собою. Після цього я починаю 
писати». Завдяки колажеві художник 
перестає дивитися на свою картину як 
на імітацію зовнішнього світу. Завдяки 
бриколажеві науковець перестає ди-
витися на свій твір як досконале ві-
дображення реальности. Бриколаж 
надає науковому творові мозаїчної 
пластики: він може складатися з цитат, 
описів ритуалів, переказу казок, які аж 
ніяк не конечно коритимуться одній-
єдиній лінії.
 Колажна естетика та бриколажне 
мислення швидко стали новою модою: 
вони дозволяли створювати нові об’єк-
ти з уламків старих, наслідувати мо-
заїчність життя та протидіяти думці, 
що реальність, художній витвір чи 
текст мають однісінький смисл. У 
колажах образи говорять більше, ніж 
у звичайному житті, казатиме Лєві-
Строс; у бриколажі цитати й факти, 
зіштовхуючися з іншими цитатами 
та фактами, також набували нових 
смислів.

***

Подорож тропіками та книжка про 
індіянців Намбіквара були не єдиними 
дверима, крізь які Лєві-Строс намагав-
ся вислизнути з вежі філософського 
канону. Цей відхід матиме цілком 
реальні теоретичні наслідки: автор 
«Сумних тропіків» та «Елементарних 
структур кревности» говоритиме про 
ілюзорність класичних протиставлень 
західного мислення, головно проти-
ставлення «раціонального» та «ір-
раціонального». Вже замолоду, напише 
Лєві-Строс, він зрозумів, що «статичні 
антиномії, навколо яких нам радять 
будувати наші філософські твори... – 
[антиномії між] раціональним та ір-
раціональним, інтелектуальним та афек-
тивним, логічним та прелогічним – є 
безрезультатними».
 Прагнення вийти за межі старих 
протиставлень, шукати нових образів 
і понять, у яких стихатимуть давніші 
битви, не було тоді пристрастю 
самого тільки Лєві-Строса. Його 
перші етнографічні тексти постали 
водночас із першими текстами фран-
цузької феноменології Лєві-Стро-
сових однолітків Мерло-Понті та 
Сартра. Структуралізм, французьку 
феноменологію та екзистенціялізм 
ріднить недовіра до попередніх про-
тиставлень, біло-чорних дилем та 
воєнних метафор. Лєві-Строс вийшов 
за межі «боротьби» між раціональним 
та ірраціональним так само, як Мерло-
Понті та Сартр здійснили чимало 

Тропік Лєві-Строса
Володимир Єрмоленко

подорож до іншого мислення та іншої 
географії.
 «Причини, через які я відійшов 
від філософії, аби наблизитися до 
етнології, – пізніше напише Лєві-
Строс, – полягали ось у чому: я вважав, 
що коли ми хочемо зрозуміти людину, 
нам треба перестати закриватися в 
інтроспекції, чи розглядати тільки 
одне-єдине – наше – суспільство... Я 
хотів, аби ми звернулися до культурних 
досвідів максимально відмінних і мак-
симально віддалених від нашого». Для 
багатьох Лєві-Стросових друзів цей 
«відхід» від філософії був хитрістю, 
спробою знайти інші двері до філо-
софського дому. Морис Бляншо пи-
сатиме, що Лєві-Стросове зречення 
філософії – це, можливо, «найліпший 
спосіб любити її та залишатися їй вір-
ним»...
 1935 року Лєві-Строс сів на па-
роплав і перетнув океан. Він опинить-
ся у Бразилії і певний час працювати-
ме разом із іншим майбутнім рефор-
матором французьких гуманітарних 
наук – Фернаном Броделем. (Про 
Броделя він потім розкаже історію – 
історію про те, як майбутній автор 
«Середземномор’я» мусив винаймати 
двокімнатну квартиру, бо потребував 
цілої кімнати, щоби скласти свої за-
писи. Згодом, уже після війни, Лєві-
Строс долучиться до нової академічної 

селищах невідомих індіянців серед ама-
зонських лісів.

***

Повернення додому наприкінці 
1930-х стало лише короткою зупин-
кою перед новою подорожжю, знову 
через Атлантику. 1941 року Лєві-Строс, 
як і чимало його колеґ із єврейським 
корінням, мусить еміґрувати до аме-
риканського континенту.
 На еміґраційному кораблі він зна-
йомиться із Андре Бретоном, персо-
нажем, якого Европа вже втратила з 
поля зору, але який від того став тільки 
цікавішим. Наприкінці 1930-х Андре 
Бретон, колись напівавторитарний 
лідер сюрреалістичного аванґарду 
1920-х років, ставав консерватором, що 
займався проблемами давніх культур та 
доісторичного «магічного» мистецтва. 
В Америці Лєві-Строс частково ввійде 
в це ще живе сюрреалістичне коло: це 
буде незвична дружба між скромним 
науковцем та епатажними поетами й 
художниками – Бретоном, Максом 
Ернстом, Івом Танґі та Марселем 
Дюшаном. Усі вони матимуть схожу 
пристрасть до архаїчного мистецтва, 
колекціонуватимуть артефакти давніх 
культур, куплятимуть амазонські та 
полінезійські скульптури в одного і 
того самого крамаря, що нелеґально 
діставав їх з американського музею.

Кльод Лєві-Строс 
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що подібний до якоїсь речі чи явища, 
а тому що відмінний від інших знаків, 
які означають інші речі чи явища. У 
Сосюра вперше мова почала будуватися 
не на принципі подібности означника та 
означуваного, а на принципі відмінности 
між означниками.
 «Мова – це система, в якій усі 
терміни солідарні, в якій цінність 
одного випливає тільки з одночасної 
присутности інших», – писав Сосюр. 
Елементи мови мають значення тіль-
ки тією мірою, якою вони проти-
ставляються іншим елементам мови. 
Значення знаку визначається не його 
подібністю до речі, яку він позначає, 
а його місцем у системі знаків. Саме 
тому одного дня Сосюр і написав свою 
знамениту фразу: dans la langue, il n’y 
a que des différences («у мові є тільки 
відмінності»).
 А тому відмінність між «раціо-
нальним» та «ірраціональним» є лише 
однією з безлічі можливих опозицій. 
В інших структурах ці відмінності 
можуть бути іншими. Тему відмінности 
між «високими» та «низькими» фо-
немами, яку розробляли у США Лєві-
Стросові друзі Роман Якобсон та 
Ніколай Трубецькой, Лєві-Строс 
поширив на культурну ділянку: для ба-
гатьох культур ключовою є опозиція 
між «високим» та «низьким», «небом» 
та «землею»; їхнє протиставлення та 
їхня боротьба є чи не для всіх культур 
сюжетом нескінченної драми людської 
історії. Для тих культур, із якими біль-
ше стикався Лєві-Строс, важливою 
була й опозиція між «сирим» (le cru) та 
«вареним» (le cuit): вона є своєрідним 
розумінням відмінности поміж природою 
(«сирим») та культурою («вареним»), 
чи поміж твариною (істотою, що їсть 
сиру їжу) та людиною (істотою, що 
їсть варену їжу). У подібний спосіб, 
відмінність між «сухим» та «вологим» 
є в багатьох архаїчних світоглядах 
аналогом відмінности між смертю 
та життям. Нарешті «правий» та 
«лівий» є першими тілесними фор-
мулюваннями опозиції між «добром» 
та «злом» чи «справедливим» та «не-
справедливим».
 Проста опозиція, однак, є лише 
елементом структури. Первинною 
матрицею структури є подвійні опо-
зиції, коли один елемент протистоїть 
одночасно двом іншим. Так ство-
рюються «трикутники» значень, у 
яких кожен елемент водночас і про-
тиставляється іншому, і поєднується 
з ним. Одним із найперших Лєві-
Строс натрапив на трикутник «сире – 
варене – гниле», завдяки якому первіс-
ні суспільства могли організувати 
свої світи смислів. «Сире» і «варене» 
протиставляються «гнилому» як при-
датні до їжі та використання. «Си-
ре» і «гниле» протиставляються «ва-
реному» як феномени природи, а 
не культури. Нарешті, «варене» і 
«гниле» протиставляються «сирому» 
як «опосередковані» та «перетворені» 
явища, тимчасом як «сире» є явищем 
у своїй повній чистоті.
 Подібні первинні протиставлення 
зберігаються і в нашій мові, у нашому 
щоденному, часто несвідомому вжитку. 
Ми говоримо про «суху» людину та 
«сухі» фрази, маючи на увазі щось 

неживе, що протистоїть «вологому» – 
джерелу життя. Ми говоримо про 
«сирий» текст чи «сире» виконання 
музичного твору – як про щось не 
готове: те, що не до кінця пройшло 
крізь обробку людської культури.
 Але водночас усі ці опозиції пе-
редусім означають, що значення у 
культурі є рухливими, а речі, лю-
ди, явища чи дії набувають значень 
залежно від того, кому вони проти-
ставляються. Приміром, якщо су-
часні люди свідомо чи несвідомо 
здебільшого протиставляють «місто» 
«селу», то із певною обережністю 
можна було би сказати, що серед-
ньовічна культура протиставляла 
його «лісові». Модерна опозиція 
«місто» – «село» є протиставленням 
«новації» та «традиції», «руху» та 
«спокою», «розуму» та «почуття». 
Натомість в опозиції «місто» – «ліс» 
ідеться аж зовсім про інше: напругу 

для знаходження спільної території 
поміж опозиціями «душа – тіло» чи 
«чуттєве – надчуттєве».
 Революційна думка автора «Струк-
турної антропології» та «Первісного 
мислення» була досить проста: не-
має ірраціональности, є лише інша 
раціональність. Те, що вважають 
ірраціональністю та до-розумністю 
первісних культур, є насправді іншою 
раціональністю, іншою організацією 
розуму, іншою логікою, часом набагато 
складнішою від нашої теперішньої 
логіки. Коли Мішель Фуко писатиме 
свою «Історію божевілля за класичної 
доби», він також дослухатиметься, хоч 
би й по-іншому, цієї Лєві-Стросової 
поради. А тому віддаватиме перевагу 
слову folie (божевілля) над déraison 
(безумством). Слово dé-raison (без-
умство, без-ум) спонукає розглядати 
божевілля як стан, якому бракує 
розуму. Натомість folie пропонує ди-
витися на нього як на стан, який може 
відкрити іншу географію свідомости, 
і для якого українська мова зберегла 
таке неймовірне слово – боже-вілля.
 Лєві-Стросовому відкриттю хиб-
ности опозиції між раціональним та 
ірраціональним допомогла лінґвістика, 
яка давно знала, що давні мови пе-
реважно складніші за модерні. Мова, з 
її складною системою знаків, значень, 
правил, варіяцій, є матрицею цієї 
ірраціональної раціональности, цього 
несвідомого розуму, що працює в лю-
дині попри неї та попри її бажання.
 Вхопившись за цю знахідку, Лє-
ві-Строс спробував поглянути на 
цілу культуру так, як структурна 
лінґвістика дивилася на мову. Саме 
слово «структура», що надає Лєві-
Стросовій «структурній антропології» 
оманливого інтелектуального орео-
лу, також опинилося в його мові 
завдяки лінґвістиці та її опозиції між 
номенклатурою («матеріялом» мови: 
вокальними чи графічними знаками, 
що позначають речі) та структурою 
(«формою» мови: ансамблем правил, 
що реґулюють поєднання цих вокальних 
чи графічних знаків).
 Спроба подивитися на культуру як 
на мову означала водночас складні та 
прості висновки: соціяльні феномени 
є повідомленнями; ці повідомлення є 
мовленням (parole), тобто мінливою 
діяльністю у часі і просторі, що пе-
редбачає безліч варіяцій – однак ва-
ріяцій, які рухаються в межах чіткої 
структури правил та класифікацій, 
яка зветься мовою (langue); структура 
в соціяльних феноменах (як і в мові) є 
системою відмінностей одних знаків 
від інших.
 Саме Лєві-Строс запровадить до 
французьких наук про культуру це 
магічне слово «відмінність» (diffé-
rence), яке пізніше стане ключовим 
для багатьох персонажів повоєнної 
філософії, зокрема тих, хто Лєві-Стро-
сів спадок прагнули подолати – Жака 
Дериди (із його différance, через «а»), 
Мішеля Фуко чи Жиля Делеза.
 Шляхи пошуку шарму цього слова 
знову ведуть до Сосюра, засновника 
структурної лінґвістики. Сосюрова 
революційна для епохи думка про те, 
що мовні знаки є довільними, означала, 
що певний знак має значення не тому, 

поміж «порядком» та «хаосом», «упо-
рядкованим людським світом» та «жах-
ливим нелюдським світом». Люди XX 
та XIII століть відмінні не тільки за 
рівнем технічного поступу, політичної 
організації та суспільної гігієни: вони 
різняться також тими смислами, якими 
наділяють речі. А головні смисли, 
вважав Лєві-Строс, народжуються з 
протиставлень.
 Єдність структури не скасовує, 
однак, мінливости її варіяцій. Так 
само, як єдність мови не скасовує, а 
радше допускає, безмежну множину 
висловлювань, фраз, текстів, освідчень, 
словесних аґресій, риторичних авантюр, 
які в ній можуть існувати – так і одне-
єдине протиставлення «високе» – 
«низьке» може породити безліч ри-
туалів, сакральних об’єктів, творів 
мистецтва чи літературних сюжетів. 
Прототипом такої організації культури 
є для Лєві-Строса музика: барокова 

Игорь Гильбо

Фотографии
Киев: Оптима, 2007

Окрема книжка робіт фотографа Ігоря 
Гільбо – несподіванка для пошановувача 
української світлини. Цей автор не був 
учасником масштабного проєкту «Інсайт. 
Українська чорно-біла фотографія 
XXI сторіччя», котрий 2008 року з 
успіхом реалізували Олександр Глядєлов 
і Фелікс Хачатурян. Ігор Гільбо своєю 
творчістю також не привернув уваги 
модного київського ґалериста Павла 
Гудімова, з ініціятиви котрого нещодавно 
постала серія «Українська фотографія». 
Його фотоальбом вийшов у світ у 
видавництві «Оптима».
 «Відгуки глядачів на нечисленних 
виставках переконали мене, що де-
які мої світлини варто зібрати в одну 
книгу», – скромно звертається до чи-
тача Гільбо й одразу ж поспішає зле-
ґітимізувати свою публікацію перед-
мовою аж чотирьох осіб. Автори вступ-
них текстів добре розшифровують 
зміст доробку свого друга. «Майже всі 
його етюди енергетично та по-людськи 
теплі», – відзначив Всеволод Речицький. 
Колезі з Чехії Карлові Цудліну імпонує 
«гуманність» доробку фотографа. Ці 
коментарі до книжки, однак, дещо 
грішать своїми надто дзвінкими харак-
теристиками (його, наприклад, нази-
вають тут «майстром, котрому склав би 
компанію на фотографічному пленері 
і сам Судек»), або ж повторюють 
достатньо очевидні штампи про те, що 
техніка сьогодні доступна всім охочим, 
однак фотографів від цього більше не 
стає.
 Як очевидно з альбому, у Гільбо були 
дуже теплі стосунки з уже покійними 
батьками. Милий портрет подружжя 
відкриває книжку. А продовжено її 
подібними за духом «гуманними і 
людяними» світлинами, що зображують 
жителів Росії (у першому розділі – 
Новгородської области, у другому – ра-

йону Білого моря), а згодом і України, 
Словаччини, Чехії.
 Останні роки Ігор Гільбо живе 
та працює в Києві, а тут багато 
авторів іще за інерцією з радянських 
часів сповідують принципи «анти-
фотографії» – практики, що зросла 
з харківської школи у 1970-х роках і 
виправдовувала так звану «чорноту», 
тобто ілюстрування подій і людей у 
неґативному світлі. З цього альбому 
видно, що його автор не є «кров’ю і 
плоттю» місцевої тусiвки, і це робить 
його привабливішим. Свідомий того, 
що фотографія є насамперед процесом 
вибору, коли і що фотографувати (або 
ж – що друкувати, а що залишити 
непоказаним), майстер пропонує 
читачеві своє позитивне, тепле бачення 
реальности.
 Виданню дуже бракує вступу, де 
йшлося б про те, які теми заторкує автор. 
Їх тут чимало, тому, мусимо визнати, 
книжка не до кінця сприймається як 
цілісний твір. Зрештою, сама назва 
альбому «Фотографії» підказує, що у 
ньому просто зібрано те, що вважалося 
найкращим. Слід також відзначити, 
що такого типу фотографію зазвичай 
подають у супроводі із поясненнями, що 
не так часто робить Гільбо. Наприклад, 
загадкою для читача стає незатитулована 
серія світлин про євреїв, або ж знімки із 
загальними назвами, як-от «Словаччина». 
Особливо інтриґує використання однієї 
«словацької» роботи на обкладинці 
видання. Тут вона подана у кадрованому 
вигляді і завдяки зміщенню зорового 
центру (зі статечного чоловіка на 
хлопчика) здається чужою тій, що 
знаходимо в альбомі. Тоді виникає за-
питання: «А про що власне тут ідеться? 
Яка з двох версій є завершеною?». 
Заради справедливости відзначимо, 
що згаданий кадр – чи не єдиний із 
альбому, що дозволяє такі блукання ока, 
провокуючи певне замішання.
 Однак, попри усі нюанси із кон-
струкцією видання і, можливо, не-
досказаність у текстовій його частині, 
альбом прочитується візуально, що 
є найголовнішою характеристикою 
такого типу публікацій, і, що важливіше, 
він добре працює на чуттєвому рівні. 
Творчість Ігоря Гільбо є хорошим 
зразком фотодокументалістики, саме 
тому його книжка і привертає до себе 
увагу.

Олесь Качмар
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Збиратися до Грузії на конференцію, 
вперше в житті до Грузії – і почути, 
що не стало Отара Чиладзе! Раптом 
із нещадною ясністю збагнути, що 
мій заочний образ країни сформували 
найбільше саме романи цього пись-
менника: колись їх читали як «ковток 
свободи», вони були улюбленим читвом 
усіх дисидентів на просторах цілого 
Союзу, їх любили злидні-інтеліґенти, 
отой «мислячий очерет», який своє 
почуття протесту виявляв у тому, що 
читав новинки й ходив на філармонійні 
концерти та в оперу, хоч це далебі не 
допомагало дотягти до получки... Ті ві-
копомні розмови на кухнях, про які ще з 
тридцятих років жартували – «сьогодні 
ми набалакали на стільки-то років 
суворого режиму», – черговий роман 
Отара Чиладзе там теж фігурував, його 
романи приходили туди у природній 
послідовності своєї появи: «Йшла 
дорогою людина» (1972), «І кожен, хто 
стрінеться зі мною» (1981), «Залізний 
театр» (1984). Уже «Березневий 
півень» позначений у російському пе-
рекладі 1991-м роком, він і за часом 
зображених подій ближчий, і до читачів 
прийшов за інших обставин. Рельєфні, 
парадоксальні, незабутні характери, 
палкі пристрасті, по-південному бурх-
ливі конфлікти – чи йдеться про ле-
ґендарні часи аргонавтів, чи це події 
XIX століття, чи рубежу XIX і XX, а 
чи вже повоєнні роки... Надзвичайно 
яскрава, потужна, пластична проза, 
метафорична й широко асоціятивна 
(адже автор починав як поет), сповнена 
свого непозиченого «магічного реа-
лізму», достеменно магічного. Коріння 
його можна в особливий спосіб від-
чути в піднебесному Сіґнахі, де наро-
дилися брати Чиладзе (Тамаз – теж 
відомий письменник), коли стоїш 
над Алазанською долиною з її ней-
мовірними обріями: таких, здається, 
навіть із літака не побачиш. Фортечний 
мур на схилах – наче гребінь на спині 
доісторичної істоти, а там унизу бі-
ліє інше місто, що зветься Цнорі... 
Напевно, такого більше ніде в світі 
немає, і недарма на проєкт перетворення 
Сіґнахі на туристичний центр спря-
мовано стільки зусиль і коштів. Ще 
вище нагору, до музею, пропонують 
під’їхати чимось на зразок відкритого 
трамвайчика без рейок, а кермує ним 
кахетинець такої яскраво типової 
зовнішности, що одразу згадуються 
персонажі картин незрівнянного 
Ніко Піросманішвілі, теж уродженця 
цих місць. Уже за кілька хвилин ми 
стоїмо перед його картинами – і слово 

чести, тут, у власному середовищі, 
вони промовляють найвиразніше, і 
найвимовніше перегукуються з ро-
манами Отара Чиладзе: ось поряд 
із музеєм інший персонаж обох 
митців продає чурчхелу, а там біля 
крамнички їх зібралося кількоро... «Те-
рапевтичний ефект» тієї прози по-
лягав у незбагненно органічній єд-
ності, злютованості національного 
світовідчування та цінностей загаль-
нолюдських; драматизм і навіть тра-
гедійність життя були як молодим ви-
ном просякнуті хай терпкуватим, та все 
одно життєствердним гумором, а палка 
любов до кожної грудки рідної землі не-

суперечливо єдналася з тією нещадною 
національною самокритикою, яка є 
свідченням духовного здоров’я і волі 
до власного майбутнього, і віри в його 
неодмінність.
 Існує одна загадка, що її можна 
означити як «риторичну», тобто са-
модостатню і без відгадки: чому ті 
давніші шанувальники романів Отара 
Чиладзе ніби зрадили його – не читали 
направду видатних творів, написаних 
уже після розвалу Союзу («Авелум», 
«Ґодорі»)? Письменник простував далі, 
розвивався, сягав нової досконалости, а 
його авдиторія раптом різко поменшала, 
хоч письменником світової мірки він 
залишився, на відміну від багатьох 
весільних генералів минулої доби. Отож 
таки схоже, що з каламутним милинням 

нашого радянського минулого ми 
вихлюпнули щось невідшкодовне в 
сенсі культурного обміну? Авжеж, 
це простіше, ніж дбайливо той спадок 
ревізувати: он які пристрасті довкола 
Гончара! До того ж колишні наклади 
вже й уявити неможливо, до того 
ж навально розширилася картина 
власного письменства, до того ж 
наступні покоління в масі своїй вже й 
не такі завзяті «чителники», як звалася 
ця пристрасть у давню давнину...
 Отарові Чиладзе либонь було 
достатньо тих читачів, що залишилися з 
ним, і визнання йому теж не бракувало: 

лавреат премій імені 
Шота Руставелі, Іллі Чав-
чавадзе, Державної премії 
Грузії. У травні 1999 року 
він став номінантом на 
Нобелівську премію – 
перший прецедент в 
історії грузинської лі-
тератури, та поступився 
Ґюнтерові Ґрасу. Манана 
Квачантирадзе, найбіль-
ший знавець творчої 
спадщини Отара Чиладзе, 
і директор академічного 
Інституту літератури 
Ірма Ратіані розповідали 
мені про величезний ін-
терес французів і дан-
ців до його романів, 
про американку Мері 
Чилдс, яка перекладає 
його англійською і спіл-
кувалася з ним за два 
дні до його смерти. Але 
він сам із властивою 
справжньому митцеві 
гідністю ніколи не дбав 
про визнання, натомість 
із відчуттям обов’язку 
перекладав грузинською 
твори класиків світового 

письменства. За його сценаріями зня-
то кілька фільмів, найвідоміший із 
них – «Лондре», одна з найкращих гру-
зинських комедій (у союзному прокаті 
мала назву «Як солдат од війська від-
став»).
 Вважалося, що Отар Чиладзе сві-
домо дистанціюється від політики, 
не любить і не хоче її. Може, так 
було, проте останні події в житті його 
власному і країни внесли зміни, і це 
неспростовно засвідчило інтерв’ю на 
початку року для газети «Палітра 
тижня».

І вороги, і друзі рахуватимуться 
з нами доти, допоки ми боремося. 
Тому найперше ми повинні усві-
домити, що залучені у трисотлітню 
війну, і серпневий конфлікт лише 
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епізод цієї війни... Війну, яку ми 
звемо «дводенною», почав Пьотр I: 
наш освічений цар Вахтанґ Шостий 
повірив його обіцянкам разом пе-
ремогти Персію – і лишився сам-на-
сам із розлюченим перським левом. 
Те, що сталося тепер, не більше як 
дводенний відтинок трисотлітньої 
війни, ним нічого не почалося й не 
закінчилося... Неоголошена повзуча 
війна ще раз проявилася й стала 
очевидною... Щоправда, наразі, з 
низки причин, ми виявилися явно 
неготові до свободи, але якщо 
хочемо врятуватися, маємо довести 
процес до кінця. Це єдиний шлях із 
пустелі до обітованої землі. Поки 
що ми всі ще блукаємо пустелею, 
і так буде, доки не очистимося 
душею й тілом, не відзвичаїмося від 
рабського мислення, не звільнимося 
від набутих у рабстві властивостей, 
леґенд, забобонів, хибних ідолів, 
марних сподівань, і хоч би як було 
важко, не поглянемо в очі реаль-
ності...

 Ретроспективно те інтерв’ю мимо-
хіть набуває тональности прощального 
слова і навіть заповіту, а ще воно 
мимовільно екстраполюється на іншу 
реальність: за подібністю, за спільним 
минулим, здатним зазіхати на майбутнє, 
за несподіваним відкриттям, що це не 
лише наші проблеми: вони й там, де, 
здавалося, їх могло не бути. «Всі наші 
біди від того, що нам усім однаково 
важко говорити рідною мовою, роз-
казати історію, передати думку – чи 
то лектор і студент, лікар і пацієнт, 
адвокат і в’язень, політик і творчий 
діяч; між іншим, ви, журналісти, 
також... Саме цим спричинене небувале 
засилля безграмотности, несмаку, 
аморальности. Цим спричинене при-
множення суроґатів у будь-якій сфе-
рі – внутрішніх чвар, нескінченних 
протистоянь, порахунків, применшення 
гідних і звеличення негідних». Але 
таким пронизливим словом любові до 
батьківщини закінчуються ці болючі 
роздуми, такої віри сповнений заклик: 
«хоч би як було важко, маємо пам’ятати 
завжди: попереду вічність!».
 У Святотроїцькому катедральному 
соборі панахиду за померлим пись-
менником відправив Патріярх усієї 
Грузії Ілія II, і десятки тисяч спів-
вітчизників провели Отара Чиладзе 
до підніжжя Мтацмінди, де головний 
національний пантеон, де неймовірна 
побожна й шаноблива тиша і де тепер 
він спочиватиме у товаристві видатних 
акторів Міхаїла Чіаурелі та Верико 
Анджапаридзе, художника Ладо Гу-
діашвілі, балетмейстера Вахтанґа 
Чабукіані, братів по перу Нодара 
Думбадзе та Ани Каландадзе... А над 
усіма ними – серпанкова тінь Іллі 
Чавчавадзе, до трагічної смерти котрого 
Отар Чиладзе не раз повертався у своїх 
романах.

Отар Чиладзе

(20 березня 1933 – 1 жовтня 2009)

чи класицистська «тема з варіяціями», 
в якій тема задає структуру, базову 
мелодію, яка породжує розмаїття 
схожих мітів, її варіятивних перевтілень. 
За цією моделлю Лєві-Строс навіть 
будує один зі своїх найвідоміших 
творів «Мітологіки»: один із його 
томів має музичну структуру: «Тема – 
Розробка – Варіяція 1 – Варіяція 2 – 
Реприза». Єдність структури неодмінно 
передбачає таку варіятивну свободу, 
так само як єдність мовних правил 

передбачає безмежну свободу мовлення 
у часі та просторі, серед ситуацій.

***

У 1950–1960-х роках «Структурна 
антропологія», яку винайшов Кльод 
Лєві-Строс, швидко стала модною. 
Завдяки цій моді, а почасти й завдяки 
її «деконструкції» наприкінці 1960-х, 
структуралізм у філософії, антропології 
та науках про культуру набув оман-
ливого шарму самозаспокоєної ін-

телектуальної теорії, кабінетної фі-
лософії, неживої розумової гри «опо-
зиціями» та «означниками».
 Таке сприйняття структурної ан-
тропології нехтує найголовніше у Лєві-
Стросовому життєвому шляху: його 
нестримну авантюрність, безмежну 
сміливість і пристрасть знайти ще 
одні двері для розуміння людини. Куль-
мінацією Лєві-Стросового життя стала 
не «Структурна антропологія», а та 
первинна подорож за Океан – у чомусь 

подібна до подорожей на човнах із 
риб’ячими головами, на яких індіянські 
герої його книжок вирушали на пошуки 
позаземного світу.
 Лєві-Стросова любов до структур 
була більшою мірою любов’ю до «ва-
ріяцій» – до тих безлічі мелодій люд-
ської культури, в яких антрополог змо-
же вловити схожий мотив, але які від 
того не втратять своєї індивідуальнос-
ти. У цій любові – сучасність багатьох 
Лєві-Стросових творів та ідей.


