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одерн — явище не лише естетичне, пов’язане зі зсувами у сфері 
індивідуальної й колективної свідомості, але й топографічне. Можна 
сказати, що хронотоп модерну народжується на перехресті просторо

вої невизначеності і часової синхронії. Він семіотично позначає злам або пе
реміщення в часі і просторі координат традиційної (класичної) картини світу, 
спрямовані на актуалізацію глядача та символізацію своєрідного «прориву-на- 
межі» — погляду, що із світу чуттєвого, предметного веде до світу трансцендент
ного. Натомість картина світу, яку розгортає модернізм, комунікує цілком інак
ше — це швидше згорток самої трансцендентності, у складках якого прогля
дається і вгадується світ реальності.

Відтак основним елементом рецепції тексту модерністського (авангардистсь
кого) стає відкривання розриву, зміщення реального й ірреального. Якось мені 
довелося переглядати книгу, в якій на мапах і схемах була представлена топо
графія літературних текстів — від «Преступления и наказания» Достоєвського 
до «Ulysses» Джойса. З ’ясовується, що подібна візуалізація текстуального про
стору, власне світу фіктивного, і проявляє найвиразніше синтетизм модерних



міфів, перверсивність модерністської чуттєвості, шокуючу крайність метафізич
них шукань — метафорично повторених слідів присутності героя. Опросторення 
тексту відкриває особливий зміст літератури — не так тотожність, що сплавляє 
зображуваний світ зі світом реальності, як алегоричність зображення, що 
підкреслює різнобіжність образного світу та реального, а отже семантизує мо
мент їхньої відмінності й забезпечує безкінечну принадність впізнавання, 
порівняння подібного/неподібного, правдоподібного/неправдоподібного.

Зміщення та розриви значення характерні і для процесів модерністського 
міфотворення. Топографічні трансформації архаїчних і новочасних міфів у мо
дерному і постмодерному XX столітті особливо цікаві. Саме у літературі 
XX століття відбувається видозміна, скажемо так, не лише міфологічної пара
дигми під впливом синтезу культур, гібридизації традиційних міфів і творення 
своєрідних кібернетичних міфів тощо, але зміна граматики міфу. Літературний 
неоміфологізм, тим більше міфи масової свідомості, перетворюють міфологеми 
натопоси, оповідність замінюється відеограмою, картинкою, показом.

Зрештою, можливо, в такий спосіб відновлюється синкретизм самого міфо
логічного мислення, т. зв. первісна топографічність слова-імені. Адже топо
графія, гео-графія — способи описування місць на землі і водночас позначення, 
що фіксують і закодовують переміщення людини у просторі, — не можуть існу
вати поза процесами найменування (словом та описом). Міфологізація в літера
турі пов’язана з цими двома формами топографічного описування, іншими слова
ми, формами структуризації, розгортання словополя міфу.

Символіка фіктивного (тобто текстуального) міфу Києва-міста переконливо це 
демонструє. Текстуальність Києва, як справедливо зауважує Олег Шама, три
мається на «двох основних сюжетах метакнижки про Київ: його сакральності і 
його есхатології»1. Ідея Києва як предвічного міста, міста-колиски, священного 
міста, тобто вся міфологенна символіка традиції особливо значуща в топології 
Києва. Власне модерністським нігілістичним запереченням топоса Києва як оре- 
чевленої традиції можна сприймати міркування одного з персонажів роману Ва- 
лер’яна Підмогильного «Місто»: «Знаєте, що таке наше місто? Історична здохля
тина. Віками тхне. Так і хочеться його провітрити»2.

Епоха модернізму як ситуація зламу традиційної картини світу, ототожнюва
ної з певним каноном, ідеально-раціональною нормою, патріархально сконструй
ованим законом-міфом, доносить до нас різні видозміни коду «старого Києва». 
Прикметно і закономірно, що цей код мав сакральний зміст: священні київські 
гори і священні Лаврські Печери були сакральною віссю Києва. А київські гори, 
підвішені у високості неба, — ідеальний образ Граду Господнього, який побачив 
(прозрів) Шевченків варнак на місці Києва:

Дивлюся,
Мов на небі висить 
Святий Київ наш великий.
Святим дивом сяють 
Храми божі, ніби з самим 
Богом розмовляють («Варнак»).

На такій міфологічній осі київські печери уособлювали не так інфернальну сим
воліку пекла, в якому владарює Диявол, як апокаліптичну ідею піднесення до Бо
га через аскезу і затворництво. Відповідно, коли ми скористаємося класифікацією 
Нортропа Фрая3, «старокиївський» міф належить до розряду апокаліптичної об
разності. Алокаліптична образність, на думку цього вченого, відтворює категорії 
реальності в аспекті людського бажання, себто подаючи їх у формах культурних, 
цивілізаційних. Так, культурно-цивілізаційною ідеальною формою неорганічного 
світу стало місто; органічного, рослинного світу — город, поле, парк.
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За Фраєм, універсальним кодом такого типу міфологічної образності є Біблія. 
Місто (у християнській метафориці — Єрусалим, царство небесне, житло світу) в 
апокаліптичній міфічній образності ототожнюється з культурним творінням — 
Храмом. Золотоверхий Київ в координатах такого міфу — це Святе Місто, або 
Храм Божий. Причому обидва традиційні для «старокиївського» міфу сюжети- 
топоси Києва — сакральний Єрусалим та есхатологічний Вавілон — вписуються 
і описуються в межах такої апокаліптичної образності.

На іншому полюсі від апокаліптичного міфу стоїть іронічний міф, який Фрай 
пов’язує з демонічною символікою, пародіюванням, підривом естетичного та са
крального ідеалізму, коли розпадається (або ж загалом не складається) образ, 
співмірний із людським бажанням. Іронічний модус міфотворення часто є яви
щем індивідуальної міфології і по своїй суті постцивілізаційним феноменом, тоб
то зверненим до мінливої людської екзистенції та різних форм культурно-творчо
го псевдосинтезу.

Спробуємо поглянути на трансформації «старокиївського», скажемо так, 
міфу у новочасний, іронічно-модерний. Уже у творчості Нечуя-Левицького на пе
риферії, а то й на межі «старокиївського» міфу твориться його профанна топо
графічна іпостась — місто-мурашник, місто як місце, де людина може загубити
ся, а дяк переплутати в темряві ночі дівчину з бабою. Прикметою, однак, ли
шається метонімічність образу Києва. Картинність і живописність останнього за
ступається «золотими верхами» бань і «святими» місцями. Це святе місто бачить 
Мелашка у «Кайдашевій сім’ї»: «Сонце світило на київські гори: золоті верхи ся- 
ли й неначе горіли. Ті золоті верхи та білі дзвіниці здавалися для неї якоюсь див
ною казкою. Вона вперше йшла до Києва»4.

Топографію Києва у Нечуя-Левицького визначають храми, монастирі, мощі. 
«Онде велика лаврська дзвіниця, а ото коло неї сама Лавра, а то далі свята Софія, а 
то свята Варвара» (с. 225) — розписувала цю малу старого Києва баба Палажка — 
ідеальний носій народно-національної свідомості у Нечуя-Левицького. І хоча сак
ральний код уже втратив свої містично-онтологічні виміри (у Нечуя-Левицького 
християнська символіка вкрай опобутовлена, олюднена і навіть комерціоналізова- 
на), це, однак, не змінює топос Києва як святого місця.

У цьому спрофанізованому «старокиївському» міфі Нечуя, що тяжіє до іронії, 
сакральність вираховується кількісно, а саме — числом святих мощей. «Йдіть 
говіти в наш монастир на Подолі до святого Фрола й Лавра. У нас більше мощей, ніж 
у других монастирях: у нас є частка младенця, убитого Іродом, є риза Христова і 
кров з Христових ран, і пір’я архангела Гавриїла, й молоко Богородиці» (с. 225) — 
так заманювала прочан черниця до свого монастиря.

Осердям модерного іронічного топосу Києва часто лишається апокаліптична 
образність. Зауважу, що відсутність світського, скажемо так, топосу Києва в 
літературі до XX століття певною мірою пояснюється власне невиробленістю са
мого світського життя. Думаю, справедливе зауваження Антіна Втішного щодо 
того, що «самобутніх і органічних форм світського спілкування Київ так і не ви
робив. Він нібито розминувся в часі з цією формою європейського культурного 
побуту»5.

Симфонізована апокаліптична образність визначає гармонійність форми й ор
ганізовує універсум необарокового Тичинівського кларнетизму — одного з най- 
довершеніших міфотворень, побудованих на основі образу Києва. Це явище куль
турного синтезу полягає у пристрасному охопленні антитетичності й супереч
ності національно-культурного універсуму, гармонізованого за принципом ана
логії між божественною силою універсального світлоритму та Духовним світлом, 
що знаходиться в серці людини. Такий необароковий модерний міф Києва, 
«київський модерн» оригінально відлунює у русі вулиць, ліпнині, оздобах,
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київській міській архітектурі початку XX ст. У необароковому міфі Київ зрідні 
місту-тексту, симфонії, в якій звучать в унісон ритми історії, природи і творчості. 

Над Києвом — золотий гомін,
І голуби, і сонцеї 
Внизу —
Дніпро торкає струни..

Предки.
Предки встали з могил, пішли по місту.
Предки жертву сонцю приносять — і того золотий гомін.

Слухай:
Десь в небі пливуть ріки,
Потужні ріки дзвону Лаври і Софії!..
Човни золотії
Із сивої-сивої Давнини причалюють, човни золотії.

І засміялись гори,
Зазеленіли...
І ріка мутная сповнилася сонця і блакиті — торкнула струни...

Над Сивиусим небесними ланами Час проходить,
Час засіває.
Падають
Зерна
Кришталевої музики.
З глибини вічности падають зерна 
В душу.
І там, в озері душі,
Над яким у недосяжній високості в’ються голуби-тремтіння,
Там,
У повнозвучнім озері, акордами розцвітають,
Натхненними, як очі предків! («Золотий гомін»)6.

Синя смуга вічноплинного Дніпра-часу і духовність золотоголових Софії і Ла
ври ніби повторюють у координатах київського міфу той союз чоловічого й жіно
чого, що в апокаліптичній образності символізується шлюбом Христа та його на
реченої — Церкви. Потужна символістська метафорика Тичинового Києва як 
міста-творчості з Дніпром і Софією в центрі має глибокий софіологічний 
підтекст.

Поруч із необароково-символічним образом 10—20-х років в українській по
езії формувалися неокласичний і футуристичний топоси Києва, які, однак, не 
стали достатньо впливовими в майбутньому, хоча футуристичний образ Києва 
лишився одним із найцікавіших варіантів київського модерно-іронічного міфу.

Неокласичний топос Києва значною мірою закроєний на апокаліптичній сак
ральній образності. «Гори», «давня слава», «блакить» — це ті символістські то
поси, які ми зустрічаємо у Миколи Зерова:

Живе життя і силу ще таїть 
Оця гора, зелена і дрімлива,
Ця золотом цвяхована блакить («Київ з лівого берега»)7.

Модерний іронізм неокласиків полягає власне у натяках на «некласичність» 
Києва, на вписані в його топографію часті пожежі, брак каменю, відсутність 
цивілізаційної вишуканості, «несмак архітекторів-нездар». Брак культурного 
виду Києва компенсується натомість органічністю міста, вертикаллю його гори й 
долу, «храмовитістю» його виду:
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А вулиці твої виводять зір 
В повітря чисте, в запашний простір,
Де ходить вітер горовий і п’яний:
І в тихий час, як западає ніч,
Поважно гомонять старі каштани 
І в небо зносять міріади свіч («Київ навесні ввечері»)8.

Культурницький топос Києва Зеров виводить з епохи бароко («Брама Забо- 
ровського»), коли «смиренний рясофорний меценат» поставив величну декорова
ну браму «замість жебрацьких лат», тим самим ніби обрамивши культурницький 
код Києва. Врешті-решт домінує і в Зерова образ міста-утопії як аналогу тексту, 
який сотворить «не архітект», а «поет, старих будівників твердий нащадок». Бу
де зламаний будівничий трафарет і безстильовість. Натомість:

Сади нагоряні, луги відлеглі 
В бетоні, склі і спондиловій цеглі 
Простелять творчості нової тло.
Огнями вулиць процвітуть перлисто 
І скажуть: ми — не прадідне село,
Ми днів майбутніх величаве місто («Будівникові»)9.

Так неокласичний топос Києва у Зерова, подібно до Тичини, стає метафорою 
самої творчості. Тільки у Тичини така метафора звернена до самого процесу 
творення (симфонічно-органічного народження універсуму), у Зерова — до 
об’єкту сотвореного (в ідеальному минулому чи утопічному майбутньому). І, мож
ливо, найцікавішим у Зерова стає образ Києва, піднесений із своєї реальності до 
абстрактно-класичної норми — як місце-парадиз, що виростає із смарагдово- 
сліпучо-синього-жовтоглиння («У травні»). Такий топос Києва виростає із свого 
органічного сакрального міфу, що охоплює рослинну, камінну, водну метафорику 
і повторюється колами від «емалі Дніпра» до «округлих яблунь темного куща».

Футуристичний топос Києва у Михайля Семенка натомість виводить нас поза 
межі апокаліптичної образності. Він позначений передусім дискретністю міста та 
його позаісторичністю.

Взагалі чого я сюди прибув у Київ?
Місто досить нудне 
Весною смердять акації 
Улицями ходити гидко 
І не знаєш чи ти в парк попав
Чи десь в селі між чумаків («Дуже щира поезійка»)10.

Модерний образ Києва натомість вибудовується не як «парк» чи «село», але 
як «тіло», морфологічно розчленоване, багатоголове, «безпрограмно і безплан- 
но» галасливе. Він (Київ) агресивно-чоловічий і дотиково-чуттєвий, де зливають
ся люди й машини, люди і рухи:

візники — люди 
Трамваї — люди 
Автомобілібілі 
Бігорух рухобіги 
Рухливобіги («Місто»).

Прикметно, що обидві поезії про Київ — з цілком протилежним наставлениям 
до старого і нового міста — датовані одним і тим днем — 23 травня 1914 р.

Урбаністична образність, відповідно до її біблійного коду, звернена не лише до 
богоприсутності й сакральності Єрусалима-міста, але й обумовлюється потуж
ною сексуальною символікою, що пронизує Біблію. Уже сам Єрусалим (мате
ринське місто) має апокаліптичну жіночу символіку. Демонічним відповідником 
її є Вавілон — місто-блудниця, що розкинулося на семи римських горбах, мета
форична коханка Антихриста.



Київ модерний, футуристичний і є гранично тілесним, дотиково-чуттєвим, 
«вавілонським» у Семенка — це місце, де «зодяги труться, м’ясо топчеться, женщи- 
ни верещать і плутаються» і де «були приязні доторки рук». Біг автомобілів, пах
кання бензину, дзвінки і виблискуючі трамвайні низки, звуки людської мови — 
весь цей своєрідний модерністський синтаксис відтворює втрату традиційних се
мантичних зв’язків, розриви комунікаційних ліній, які в «старокиївському» міфі 
трималися передусім на сакральному коді окультуреної і освяченої природи.

Урбанічно-іронічний Київ Семенка натомість негармонійний і неорганічний. 
Це просто «бі бо бу»! Замість сакральної ієрархії у нічному Києві домінують пере
тини паралелей і сходження меридіанів вулиць, а в цілому — рекламна профа
нація, вогні ілюмінацій і «диференційована геометрія химерних кутів і будов». 
Київ відтак замість золота бань освітлений і структурований навколо профанних 
місць — «фіолетового ілюзіону» кінотеатру, «містичної магістралі» Хрещатика, 
«підфарбованих проституток». Вогні перетворюють місто на камінну химеру («ли
стя — «обезпрозорений аметист», «окреслення будов з защербленими зубцями»).

Іронічний топос Києва творять і українські прозаїки-модерністи. Йдеться зно
ву ж таки про профанний, так би мовити, міщанський, урбаністичний образ 
Києва.

«Він мусив назвати їй кожен горб, кожну церкву, мало не кожен будинок. Та 
Левко виявив мало знання місцевості. Лавру, правда, він назвав, пам’ятник Во
лодимирові теж, а що й горба того звуть Володимирським, він напевно ручитися 
не міг» (с. 20) — так переписує текст Нечуя Валер’ян Підмогильний у романі 
«Місто», а з ним — і цілий «старокиївський» міф. Сакральне значення ще існує 
у назвах, та воно далеке від апокаліптичного культурного міфологізму.

Руйнування міфологічного коду обраного міста у Підмогильного задано з са
мого початку — увага прибуваючих до міста зосереджена на купальщиках, і при
рода, тілесність протиставляються безплотній духовності Києва-Храму. Отже, 
авторське переписування тексту Києва (адже цей виклик задано назвою — 
«Місто») виявляється передусім через звернення до язичницького, а не христи
янського міфу Києва. Київ — місто не прочан, а купальщиків. «З вулиці Рево
люції широкими сходами до Дніпра котилась барвиста хвиля юнаків, дівчат, 
жінок, чоловіків — біло-рожевий потік рухливих тіл, що передчували насолоду 
сонця й води. Серед цієї юрби не було сумних — тут, край міста, начиналась но
ва земля, земля первісної радості. Вода й сонце приймали всіх, хто покинув 
допіру пера й терези — кожного юнака, як Кия. І кожну юнку, як Либідь» (с. 21).

Завдяки зміщенню опозицій верх-низ, сакральне-профанне, центр-пери- 
ферія, ідеальне-еротичне Підмогильний здійснює переписування топографії 
Києва як Святого Міста. Профанація і пародіювання Києва як святого місця ве
дуть до підміни останнього топосом міста в модерному розумінні слова — як пе
ретину урбаністичного несвідомого (феномен юрби) і урбаністичної сексуальності 
(бажання). Руйнування культурного коду Міста-Храму здійснюється послідовно. 
Це передусім іронічне перевертання вектора святий/високий: окрилений мрією 
про прийдешність міст-садів, міст-сіл, Степан Радченко, «сходячи вниз вулицею 
Революції до брудного Нижнього Валу, знімався вгору і вгору, до жагучого ме
рехтіння зір» (с. 42).

Десакралізація усіх локусів, що раніше символізували святість Києва, і зміщен
ня ієрархії розпочинаються від Володимира-хрестителя («зійшли на Володимирсь- 
кого горба до пам’ятника, що зберіг у цьому закутку свій хрест, благословляючи 
ним тепер купання киян на пляжі»; с. 50) та «святих» київських гір, які тепер 
сприймаються осердям темряви й блудної отрути («А там, на горбах, куди лавами 
сходять будинки й женеться вгору широкий брук, у темряві, що зливалася з небом 
і каменем, — там величезні водоймища отрути, оселі слимаків, що напливають уве
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чері сюди, в цей давезний Хрещатий яр»; с. 39). Так — топографічно, зіставляючи 
Хрещатик як магістраль сексуалізованого чоловічого бажання і фемінні за своєю 
природою раніше священні, тепер блудні київські гори, — Підмогильний віднов
лює сексуальну символіку Києва як місця чоловічо-жіночого, власне сестринсько- 
братського. Табуйований еротичний підтекст такої метафорики закладений у ро
довід Києва легендою про Кия, Щека і Хорива та сестру їхню Либідь. Цей сексуаль
ний зв’язок був трансформований бароковою образністю і набув форми шлюбного 
союзу чоловічого Дніпра та фемінних київських церков.

«Низ» і «низове» місто переоцінюються у Під могильного також. Поділ з його 
Академією і братською школою — культурницько-освітні Афіни «старокиївсько- 
го» міфу — в іронічному міфі профануються: «Блискучий центр середніх віків з 
Академією та славетними монастирями обернувся тепер у дрібне торжище, при
тулок крамарів і лайливих перекупок, осередок кустарних виробництв мила, 
гільз, шкіри, оцту і гуталіну» (с. 53). Демонізуються не лише київські гори, але 
й профануються київські печери, ототожнюючись із т. зв. «родинними кабінета
ми» пивничок, місцями втіх і купленої любові. Це спускання героя в демонічний 
андерграунд Підмогильний описує детально: «Постать нечутно схилилась й пове
ла пару крізь ті темні двері низьким проходом, де вогкість та цвіль нагадали 
хлопцеві далекі й ближні лаврські печери, і він здригнув від цього задушного 
повітря, дивним способом спільного притулкам святості й розпусти» (с. 132).

Отже, модерний топос Києва у Підмогильного звернений не до апокаліптично- 
го, але до іронічного й демонічного міфу. За Фраєм, у межах такого міфу міста 
мають форму лабіринтного модерного метрополісу, фемінного за своєю суттю, де 
основні емоційні потрясіння виникають внаслідок самотності та браку ко
мунікації. Не будемо говорити про «метрополіє» (Київ не є ним і сьогодні), але пе
ретворення міста з храму на місце зустрічі і комунікації досить симптоматичне у 
прозі початку XX ст. Воно засвідчує складання модерністського топосу Києва, 
коли місто постає як структурований простір, поділений на квартали, будинки, 
квартири, з властивими їм темпоритмом і ландшафтом. Місто в такий спосіб пе
ретворюється на місце відчуження.

Можна прослідкувати трансформації героя роману «Місто» через зміну місць 
його проживання (хлів, кухня, маленька кімната, «справжня кімната»). Так само 
сюжети роману «Записки Кирпатого Мефістофеля» Володимира Винниченка або 
«Дівчини з ведмедиком» Віктора Петрова (В. Домонтовича) можемо подати в кате
горіях броунівського руху й комунікації кімнат і будинків. Зміна квартир і помеш
кань символізує у Домонтовича не лише устабільнення його героя, але парадок
сальним чином закреслює можливість для нас пізнавати його. Помешкання стають 
зовнішньою маскою, за якою ховається душа Іполіта Михайловича. І це зайвий раз 
підкреслює в романі основний принцип його авангардистської конструкції — не
подібність подібного, неправдоподібність правдоподібного. Найреальнішою ембле
мою Києва стають відтак не вулиці, по яких ходять персонажі В. Домонтовича, а, 
скажімо, тістечка від Фрудзинського, від «Маркіза» чи «Валентина».

Натомість у Винниченка комунікують між собою не люди, прив’язані до пев
ного оточення, але саме оточення. Таке вписування людини в інтер’єр кімнати і в 
топографію київських вулиць засвідчує складання індивідуальної авторської 
символіки Києва. У «Записках Кирпатого Мефістофеля» у розгортанні дії беруть 
участь червоний будинок і кімната Білої Шапочки, а також кімната Клавдії Ми
хайлівни, якій «затишку надають різні ганчірочки, які щось там собі закрива
ють, щось прикрашають, та всякі цяцьки на столику», і квартира, в якій вона 
живе з новонародженою дитиною («лампа, обмотана прозорим, рожевим папе
ром», «шпалери, навпаки, рожеві з синіми квітами», «тепле, вогке, густе 
повітря», пахне «білизною, милом і ще чимсь солодкавим, неприємним»)11.
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Напруження локалізується також у просторі між «маленькою, сумирненькою 
кімнаткою» Олександри Михайлівни і кімнатою Варвари Федорівни («вона си
дить за туалетним столиком і полірує нігті. На столику в срібній шухлядці ле
жать усі причандали манікюра: каламарчики, шіточки, щипчики й тому подібне 
чортовиння»; с. 48). А закохання і обходження з Ганною Забережною значною 
мірою стають процесом впізнавання й освоювання її будинку та її кімнати («Ко
ло вигнутої кушетки, вкритої сіруватим шовком, стоїть Біла Шапочка, спираю
чись на круглий столик. На столику вузька, висока вазочка: в ній дві троянди: 
жовта й густо-червона з соковитими пелюстками, неначе відвернуті яскраві гу
би»; с. 130).

Окрім топографії відособленості людини та випадковості зустрічей, Київ ор
ганізовується також як простір сексуального бажання. У Винниченка, приміром, 
Київ стає мапою розгорненого бажання. Тут, з одного боку, прямі лінії Хрещати
ка і Бібіковського бульвару, по якому то вгору (с. 10), то «легким кроком» (с. 16), 
то перепиняючи «ізвозчика», прогулюється гравець і ловець людських душ 
(особливо жіночих) Кирпатий Мефістофель. «Закоханий у Київ, я блукаю по зе
лених кучерявих шепотливих вулицях його.[...] Я ходжу помалу, смакуючи кож
ний крок, кожний поворот вулиці, кожну свічку на каштані» (с. 111). А ще — 
майже фалічного підтексту набувають його численні входи до кімнат: «Мені 
здається, що я можу ввійти в кожний з цих домів, заговорити з тими людьми, що 
миготять у вікнах, і вони відповідатимуть мені просто, привітно, трохи сумови
то» (с. 185). Це, так би мовити, чоловіча зона міста.

Натомість жіноча зона — це перехрестя (на розі бульвару відбувається зустріч 
з Клавдією Михайлівною), провулок (Біла Шапочка звертає в провулок, та й жи
ве вона у провулку), бічна алейка (саме туди звертає Олександра Михайлівна, 
щоб непоміченою роздати подарунки дітям) і кімната («І ця її (Клавдії. — Т.Г.) ба
лакучість, жвавість так не відповідає тут, у кімнаті, тій соромливо-скромній ма
нері на вулиці»; с. 46).

Ще одним атрибутом модерного образу Києва, окрім десакралізації, дискрет
ності й сексуальності, стає його онтологічна означеність як місця культурного. 
Йдеться не про сотвореність міста, а про місто як місце творчості. Місто в романі 
Підмогильного — це простір, в якому народжується, визріває і розгортається 
творчість, і зокрема формується літератор-професіонал. Міські ініціації Степана 
Радченка, як їх називає Соломія Павличко12, засвідчують не лише перетворення 
патріархальної людини на людину міську, але стають місцем і процесом народ
ження самої творчості. І саме в цьому сенс заперечуваної С. Павличко 
«відповідності між героєм, його реальною біографією й життєвим статусом та 
тим інтелектуальним завданням, яке ставить перед ним автор»13. «Враження 
міста» — це той матеріал творчості і сам процес творчості, які екзистенційно на
роджують модерного митця. Про потребу таких вражень як поле модерної твор
чості свого часу говорили Гнат Хоткевич, Артим Хомик.

Плутаний шлях, який пройшли Радченкові «стосунки з літературою від 
хлоп’ячої витівки до душевної виразки» (с. 161), є текстом його міського еротично
го бажання. Так, творчі і сексуальні романи виявляються одним і тим же текстом — 
міським романом, який пише сам із себе Радченко. Підкорення демонічного, чужо
го, фемінного міста (від ворожої юрби до міської території, метафорично уособлюва
ної Зоською) відбувається паралельно із зростанням його влади — завоюванням ре
дакції журналу і в перспективі — через роман з Ритою — підкоренням Києва богем
ного. І цілком закономірно, що текст про Київ нанизаний на еротичний чоловічий 
стрижень, і в цьому смисл того «сласного» відчуття, яке народжує місто-жінка.

Модерністський топос архітектурного Києва, зокрема у 20—30-і роки, розірва
ний між необароковим образом міста та конструктивістсько-функціональним, що

У КОЛИСЦІ МІФУ, АБО ТОПОС КИЄВА В ЛІТЕРАТУРІ УКРАЇНСЬКОГО
МОДЕРНІЗМУ____________________________________________________________________________ §]_



мав бути адекватним добі тоталітаризму й сталінського неокласицизму. Відповідно 
і той еротично-урбаністичний образ Києва-міста, який відчули і прагли відтворити 
українські літератори доби модернізму, суперечив новостворюваному радянському 
міфу про Київ — «матір городів руських» і «колиску трьох братніх народів». Мате
ринсько-інфантильний симбіоз (матір, покладена в колиску) мав визначати топос 
міста. Так «старокиївська» метафора міста-храму набула нового ідеологічного за
барвлення — Київ був приречений лишитися в колисці міфу. 1 11
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