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ВСТУП 

 

Творчість і доля Миколи Хвильового посутньо визначили розвиток 

української літератури початку ХХ ст. Він хвилював і бентежив, але нікого не 

лишав байдужим, адже письменник належить до кола тих авторів, які провокують 

читача, випробовуючи його й спонукаючи до співтворчості. Інтерпретаційні 

практики к. ХХ – поч. ХХІ ст. відкривають перспективи нового відчитування 

доробку українського модерніста.  

Тож цілком закономірно, що творчість М. Хвильового перебуває під 

пильною увагою вітчизняного літературознавства. З-поміж новочасних студій 

слід назвати розвідки В. Агеєвої [7;8 ;9 10], Ю. Безхутрого [29], Т. Гундорової 

[97; 98; 99], Г. Грабовича [90; 91], М. Руденко [266], О. Солов’я [289], Г.Хоменко 

[333; 334], А. Узунколєвої [307], Л. Ушкалова [311]. Утім, і досі художня проза 

Хвильового не розглядалася як продукт взаємодії різних стратегій 

транслювання/приховування смислу в умовах абсурду.  

Актуальність розвідки зумовлена потребою дослідження проявлення та 

функціонування абсурду як особливої художньої стратегії у творах Миколи 

Хвильового. 

У сучасній гуманітаристиці абсурд розглядається не тільки як художня 

категорія, але і як особливий культурний феномен, який заперечує завершену 

форму і сприяє оновленню художньої картини світу, пропонує нові стратегії 

породження / відчитування смислу. Абсурд виникає в кризові моменти 

індивідуальної та суспільної історії і проявляється в літературі як деструкція або 

як трансформаційний механізм смислу, дискурсу, форми. У своїй 

міждискурсивній і міжкультурній сутності абсурд є результатом творчого акту, 

дозволяє розширити діапазон увіходження текстів українського модерніста в 

активне поле рефлексій сучасної людини.  

Теоретичний дискурс абсурду формується під впливом роботи М. Ессліна 

«Театр абсурду» (1961). У розумінні дослідника, абсурд не тотожний поняттям 

«нісенітниця» та «безглуздя», його слід розглядати як відображення суттєвих 
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духовних тенденцій часу; відтворення стану людини, яка перебуває в розладі зі 

світом і сама з собою. Ця розвідка продемонструвала, що поняття «абсурд» 

продуктивне для філософії, театру, літератури, мови. У літературознавстві 

питаннями абсурду займаються переважно закордонні дослідники О. Бурєніна, 

О. Ганзен-Льове, Ж.-Ф. Жаккар, Д. Токарєв, О. Черноріцька,  М. Ямпольський. 

Вивчення феномену абсурду, його функціонування в літературній 

практиці 1920–30-х рр. дозволяє сформулювати, а згодом і розв’язати наукову 

проблему виникнення й формування відповідних інновацій в українській 

літературі першої половини ХХ ст. У такому аспекті творчість Миколи 

Хвильового й українська література цього періоду ще не досліджувалася.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана в рамках реалізації комплексної теми кафедри української і світової 

літератури Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди «Закономірності розвитку української літератури від давнини до 

сучасності» (держ. № 0112U002664 УкрІНТЕІ). Тему дослідження затверджено 

вченою радою ХНПУ імені Г. С. Сковороди (пр. № 6 від 24.10.1995) і узгоджено 

на засіданні бюро Наукової ради НАН України з проблеми «Класична спадщина 

та сучасна художня література» (пр. №1 від 19.03.1998). 

Мета роботи – дослідити способи організації й трансляції абсурду як 

категорії тексту, принципів його інтерпретації в семіосфері художньої прози 

М. Хвильового.  

Поставлена мета передбачає розв’язання таких завдань: 

- окреслити параметри літературознавчої рецепції художньої прози 

М. Хвильового; 

- визначити формат розуміння ролі та специфіки категорії абсурду в 

українській літературі 20–30-х рр. ХХ ст.; 

- розглянути продуктивні методи інтерпретації тексту абсурду; 

- проаналізувати парадигму функціонування й репрезентації тексту абсурду 

в прозовому доробку М. Хвильового; 
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- дослідити параметри організації екс-центричного простору як маркера 

абсурду у творах письменника; 

- простежити продуктивність міждискурсивних проектів автора у 

формуванні полісемантичного тексту. 

Об’єктом дослідження є твори М. Хвильового: «Кімната ч.2» (1922), «Кіт у 

чоботях» (1922), «Мати» (1923), «Редактор Карк» (1923), «Чумаківська комуна» 

(1923), «Заулок» (1923), «Легенда» (1923), «Лілюлі» (1923), «Колонії, вілли….» 

(1923), «Силуети» (1923), «Юрко» (1923), «Елегія» (1924), «На озера» (1926), 

«Арабески» (1927), «Вступна новела» (1927), «Наречений» (1927), «Із Вариної 

біографії» (1928), «Сентиментальна історія» (1928), «Мисливські оповідання 

добродія Степчука» (1929), «Ревізор» (1929), «Щасливий секретар» (1931). 

Предмет дослідження – принципи формування та способи репрезентації 

абсурду в семіосфері художньої прози М. Хвильового.  

Теоретико-методологічну основу дисертації становлять праці, у яких 

розглядається теоретичний дискурс абсурду (О. Буреніної, М. Віролайнен, 

О. Ганзен-Льове, Ж.-Ф. Жаккара, О. Черноріцької, О. Флакера, В. Шміта); наукові 

розвідки та літературно-критичні матеріали про творчість М. Хвильового 

(В. Агєєвї, Ю. Безхутрого, Т. Гундорової, Р. Мельникова, М. Руденко, О. Солов’я, 

Л. Плюща, Г. Хоменко, Ю. Шевельова), праці теоретиків культури (М. Ессліна, 

Д. Токарєва, М. Ямпольського); філософів (У. Еко, А. Камю, В. Подороги), 

семіотиків і структуралістів (Р. Барта, М Бахтіна, Ж. Дельоза, Ж. Женнета, 

Ю. Лотмана, В. Топорова, С. Золяна, С. К. Франк); дослідників поетики 

інтермедіальності (Н. Олизько, Н. Тишуніної, Р. Ханінової). 

Методи дослідження зумовлені поставленими завданнями і є органічним 

поєднанням історико-теоретичного підходу з порівняльно-типологічним і описово-

аналітичним методами, також використовуються елементи структурно-

семіотичного, композиційного, порівняльного та інтермедіального аналізу.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що художня проза 

М. Хвильового вперше досліджується як простір функціонування абсурду – 

універсального феномену, що виникає в кризові моменти індивідуальної та 
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суспільної історії; уперше це явище розглядається як компонент семіосфери, 

співвідносної з текстом, культурою, пам’яттю, уперше в аналізі доробку автора 

застосовано модель клинамен, що демонструє та увиразнює ситуації абсурду в 

тексті на різних рівнях, уперше здійснено аналіз художньої прози митця в аспекті 

абсурду із застосуванням методик інтермедіального аналізу. 

Теоретичне значення дисертації. У дослідженні запропоновані нові 

варіанти інтерпретації текстів М. Хвильового, що можуть стати проективними для 

призматичного аналізу як його текстів, так і подальших досліджень спадщини 

українського модернізму. 

Практичне значення дисертації. Результати дослідження можуть бути 

використані в університетському курсі історії української літератури ХХ ст., 

підготовці дисциплін за вибором, а також при написанні курсових і дипломних 

проектів. 

Апробація результатів дослідження. Робота в повному обсязі 

обговорювалася на засіданні кафедри української і світової літератури 

Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. 

Результати дослідження пройшли апробацію на міжнародних наукових 

конференціях: «Творчество Леонида Андреева в контексте русской и мировой 

литературы. К 125-летию со дня рождения писателя» (Орел, 1996), «Спадщина 

Д. Овсянико-Куликовського і сучасна філологія» (Харків, 1998), «Дискурс як 

об’єкт філологічної інтерпретації» (Харків, 2001), «Підсумки і перспективи 

розвитку літератури та літературознавчої думки ХХ ст.» (Харків, 2003), 

«Художественный текст: восприятие, анализ, интерпретация в контексте 

межкультурной коммуникации» (Вільнюс, 2006), «Взаимодействие литератур в 

мировом литературном процессе. Проблемы теоретической и исторической 

поэтики» (Гродно, 2006), «Наукова спадщина Юрія Шевельова і світ сучасної 

української філології. До 100-річчя від дня народження Ю. Шевельова» (Харків, 

2008), «Українська література в загальноєвропейському контексті» (Ужгород, 

2011), «Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в 

письменство» (Харків, 2015), «Сучасність класики», присвяченої пам’яті 
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професора Піддубної Р. М. (Харків, 2016), «Художні модуси хронотопу в 

культурно-мистецькому дискурсі» (Мелітополь, 2016), «Взаимодействие 

литератур в мировом литературном процессе. Проблемы теоретической и 

исторической поэтики» (Гродно, 2016), а також на літній літературознавчій школі 

«Сучасна літературознавча теорія та реінтерпретація української літератури» 

(Пуща-Водиця, 1999), Міжнародному конгресі україністів (Одеса, 1999), 

«Всеукраїнських наукових читаннях, присвячених творчості Миколи Хвильового 

(Харків, 2013) і всеукраїнських конференціях: «Література і місто: художній 

поступ» (Луганськ, 2010), «Слово-текст-картина світу», присвяченої 180-річчю 

від дня народження О. О. Потебні (Харків, 2016). 

Публікації. Основні положення дослідження викладено у 22 публікаціях, із 

них 11 – у спеціалізованих фахових виданнях, 6 – у закордонних. 

Структура роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, 

висновків та списку використаних джерел, що налічує 369 позицій. Повний обсяг 

студії – 231 сторінка, з яких 194 – основного тексту. 
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РОЗДІЛ 1  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1  Художня проза Миколи Хвильового в літературознавчих студіях 

 

М. Хвильовий, один із найвідоміших письменників 20 -х років 

ХХ ст. в Україні, визначив своєю творчістю подальший шлях розвитку всієї 

національної прози, відкрив перспективу інтеграції української літератури в 

загальноєвропейський контекст.  

Уже його перші літературні спроби потрапили в поле активної уваги 

критиків. Одні з них відразу відчули явище непересічного таланту, зауважили 

нові для тогочасної літератури перспективні тенденції [182], Олександр Білецький 

назвав Хвильового «основоположником справжньої нової української прози» [36, 

с. 59–63], а Євген Маланюк називає «Сині етюди» винятковим явищем не лише в 

українській, а й у світовій літературі [215, c. 260–268, с. 264]. Інші не прийняли 

цієї новизни, виклику, зосередилися на ідеології, пошуках відповідності нових 

текстів вже існуючим стандартам: М. Доленго [111, с. 167–173], Андрій Хвиля 

[331, с. 18–30.], Самійло Щупак (352, с. 61–62), Денис Галушко [73, с. 177–201], 

Євген Гірчак [81, с. 62], Володимир Затонський [129, с. 1–7], Іван Кириленко [158, 

с. 141–143], Володимир Коряк [168, с. 190–192], Григорій Яковенко [358, с. 281–

287] та інші.  

Святослав Гординський визначає місце та вплив Хвильового у широкій 

перспективі: «у прозі 20-их років Микола Хвильовий займає чільне місце», його 

«Сині етюди» це «фактично початок нової української прози <…> це твори, – 

зазначає критик, – яких ваговитості важко віднайти паралелі в світовому 

письменстві» [87, с.174–185  ]. 

Якою мірою твори Хвильового, зокрема памфлети, схвилювали сучасників, 

видно зі слів Михайла Могилянського, який на одному з літературних диспутів 

сказав: «Враження від статей Хвильового подібне до того, ніби в кімнаті, де було 

так душно, що було важко дихати, відчинили вікна, й легені раптом відчули свіже 

повітря! Враження наше було, наче вітер увірвався до хати, пронісся по кімнатах, 
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захлопав вікнами, задзвеніли шибки, задзеленчало скло! Радісно!.. І разом з тим 

страшно» [182, с. 243]. 

Ю. Меженко в рецензії на збірку «Сині етюди» (1923) зауважує сміливий 

рух уперед, до нових художніх відкриттів: «...Хвильовий у своїй прозі <…> 

сміливо рве, хай і за іншими поетичними зразками, традиції й утерті довершення 

української літератури» [222, с. 49]. Микола Чирков теж оцінював художню 

пропозицію свого сучасника як масштабну: «Коли вже підводити історичну 

підставу для творчості Хвильового з боку художньої форми, то можна перекинути 

міст від Хвильового навіть до перших європейських символістів кінця XIX віку» 

[343, с. 38]; «це − гостре почування грізної катастрофічності тієї доби, що 

неодмінно насувається і, в зв’язку з цим, переконання в необхідності відкрити 

новий художній метод, який би відповідав грандіозному розміру і зовсім новому 

темпу близьких великих подій» [343, с. 38]. Критик називає контраст улюбленим 

прийомом письменника, наголошує на увазі до внутрішнього світу людини, до 

психологічного аналізу, зауважує порушення сюжету, відсутність фабули, 

«деформацію» мови, нахил до гротеску тощо. [343, с. 42].  

Утім, у цей період творчість М. Хвильового «вписується» також і в 

парадигму традиційних художніх матриць: «...Хвильовий міцно зв’язаний з 

кращими традиціями української художньої літератури: можна сказати, що 

шукання Хвильового почались там, де урвалися шукання Коцюбинського» [184, 

с. 213].  

Уважно прокоментував старт М. Хвильового Сергій Єфремов у книзі 

«Історія українського письменства». Літературознавець досить гостро дорікав 

письменникові «манірністю», «вишуканістю», «примітивними одбігами», 

«моралізуванням» тощо, проте віддає належне Хвильовому: «У нього широкі 

можливості: бистре око меткого спостережника разом з незалежною 

об’єктивністю художника, вміння різко й рельєфно, без страху зачеркнути 

контури, вложити в них промовистий образ, знайти відповідне слово без зайвої 

розволіклості, округлити цілу картину яким-небудь загальним штрихом» [122, 

с. 365].  



11 

 

Потенціал молодого митця відчув М.Зеров, він відразу визначив 

перспективу належного позиціонування прозаїка: «Із усіх можливих стилів прози 

– скрізь, і завжди один Хвильовий, до того – Хвильовий, сприйнятий як канон, як 

літературна норма. Дотягніться до цієї норми – і будете “яко боги”!.. Рідко хто з 

молодих авторів уміє боронити свою самостійність проти “Синіх етюдів” та 

“Осені”» [135, с. 518]. Літературознавець окреслив і характерну рису художньої 

манери молодого письменника – «перебування у русі», постійний розвиток і 

пошук: «Хвильовий іще сам пробує, сам шукає. Де у нього готовий, одстояний 

твір, де би стиль його скристалізувався остаточно? Навіть найвищі точки його 

творчості — “Кіт у чоботях” (для першої книжки), “На глухім шляху” (для другої) 

— то лиш станції по дорозі до справжнього шпиля <….>. Яка шкода, що всі, хто 

орієнтується на Хвильового, не беруть на увагу цієї його творчої гарячки, 

авторського невдоволення, повної відсутності якого б то не було “олімпійства”! А 

замість того переймають його зовнішні способи письма, будову фрази, словник, 

ліричні рефрени, -- не питаючи, оскільки це пасує до власного їх обличчя» [135, 

с. 518].  

Олександр Лейтес зауважує «антипобутовий» характер письма 

М. Хвильового, рішуче відмежовує його маршрут від торованих стежок 

народницької літератури. Водночас спостерігає типологію стратегії формування 

художньої площини: «З далеко більшим правом можна говорити про Гоголівські 

засади в Хвильового. Тут дійсно багато даних для всіляких паралелів. Гоголь 

перетинав сатиричний натуралізм патетичною романтикою. Гоголь <…> заводив 

вигаданий гротеск, умисну буфонаду, в реалістичну канву оповідання. Цею ж 

дорогою йде й Микола Хвильовий. В його творчости сплітається неподільно 

натуралізм і романтизм, сфотографований факт і вигаданий гротеск, жалький 

сарказм і піднесена патетика.  Його темперамент, або – точніше – темперамент 

доби ( “Запах доби”, як каже сам Хвильовий) – завжди підноситься над побутовим 

матеріалом і відстороняє його» [187, с. 11]. Продовжить дослідження 

гоголівського тексту у прозі М.Хвильового Василь Гришко у статті «Гоголівське 

у Хвильового» (1982) [ 94]. 
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Привернула увагу сучасників стаття М. Чиркова «Микола Хвильовий у його 

прозі» (1925), де автор відзначив «…порушення традиційних прийомів 

оповідання» [343, с. 39], сліпе наслідування письменником притаманних 

росйським та зарубіжним митцям рис творчості. Проте в цілому дослідник 

називає творчість М. Хвильового «продуктом глибоких пертурбацій» [343, с. 40]. 

Чирков відзначає цілий спектр улюблених прийомів Хвильового: лейтмотив, 

звукопис, звукові асоціації, «оголення прийому», образ-метафора, «деформація 

мови» (неправильне вживання слів, використання діалектної й просторічної 

лексики тощо), уривчастість, навіть «повне порушення сюжету» [343, с. 43]. 

Сталість, фіксовані досягнення, які давали б підстави говорити про 

сформований стиль, були іманентно чужими М. Хвильовому. Цей його 

інтенсивний пошук, сміливий дух експерименту та новаторства, які не усі 

сучасники адекватно сприйняли та належно поцінували, стали тим продуктивним 

сценарієм, який дозволив формувати та транслювати художні смисли 

письменнику-модерністу.   

Після смерті М. Хвильового офіційними органами була сформована прірва 

замовчування навколо нього та його творів, дослідник Александр Флакер з цього 

приводу зауважує, що «…ім’я Хвильового в тридцяті роки було приречене на 

забуття поряд з іменами тих українських поетів та діячів культури, котрі гинули в 

катівнях чи вмирали у сталінських концтаборах» [314, с. 149].  

Фактично до здобуття Україною незалежності його творчість переважно 

досліджувалась науковцями в закордонних університетах та діаспорними 

письменниками Ю. Лавріненком [181, с. 33–81], Є. Маланюком [215, с. 260–268], 

Ю. Шевельовим [345, с. 272–286], Г. Костюком [169, с. 15–108.], М. Шкандрієм 

[348, с. 7–28].  

Ініціатива Юрія Шевельова, сформульована ним у статті «Хвильовий без 

політики» прокреслива продуктивний маршрут майбутніх наукових студій: «про 

політика Хвильового написано стоси паперу. Вартісного – мало. Про письменника 

Хвильового за двадцять років після його смерті не написано фактично нічого» 

[345, с. 227].  
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В антології «Розстріляне відродження» (Париж, 1959 р.) Юрій Лавріненко, 

коментуючи стиль Хвильового, означує його як синтез романтизму і бароко «Це 

від Гофмана іде в нього уйняття в стильову систему многопляновості (у Гофмана і 

Гоголя − двопляновість) того, що на перше око здається хаотичним 

розпорошенням і суцільною суперечністю в собі, як також патетика і гротеск чи 

прозаїзм у парі, романтична іронія, образ шукача-інтузіяста, приреченого на 

невдачу, ба навіть техніка вставної новели чи кільцевої побудови, гострий зір на 

речі і т. д.» [182, с. 406]. Дослідник визначає такі риси барокового стилю у творах 

письменника, як: «рухливість», «динаміка», «закоханість в темі смерті», 

«гіпербола», «любов до антитези» та ін. [182, с. 416].  

Згодом, уже в книзі «Зруб і парости» (1971 р.), Юрій Лавріненко так 

прокоментує специфіку авторського письма: «Стиль Хвильового можна збагнути 

тільки в динаміці його розвитку: від (на початку) музично-ліричного етюда, через 

лірично-орнаментальний етюд, до синтези елементів музики й орнаменту… 

Найвищий пункт на цьому шляху являє синтеза елементів музикального і 

пластичного, музики і орнаменту» [181, с. 45–46].  

Дуже близький в оцінці стилю письменника був і Євген Маланюк. У 1962 

році в Торонто виходить друком його «Книга спостережень». В одному з розділів 

він характеризує Хвильового як майстра новели, «новелі своєрідної, і то не лише в 

нашій літературі. Хотілося б уточнити: новелі – ліричної (музичної?)» [215, 

с. 261]. «Не треба бути аж спеціяльно музикальним, щоб відчути наявну, чисто 

музичну фактуру в новелах Хвильового» [215, с. 262]. Дослідник виокремлює 

прийоми поетики, використовувані автором, − «ледве означений кістяк», 

«імпресіоністичний телеграфізм речень», «нетрадиційна, …чисто лірична 

сміливість епітету». Проза Хвильового, за його словами, є «інструментованою», 

речення – «не мазки, а ноти» [215, с. 263], стиль – «скрипково-віртуозний» [215, 

с. 268]. 

Значною подією для розвитку досліджень творчості письменника став вихід 

у Північній Америці зібрання творів Миколи Хвильового у п’яти томах за 

редакцією Григорія Костюка [328]. У видання були максимально включені твори, 
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опубліковані за життя письменника, що, безумовно сприяло відкриттю 

маловідомого імені світовою спільнотою.  

Перший том п’ятитомника відкривало ґрунтовне дослідження Григорія 

Костюка «Микола Хвильовий: життя, доба, творчість» (1978). Це одна з тих 

важливих розвідок, з яких стартувало й сучасне материкове дослідження 

творчості М. Хвильового. Автор статті запропонував періодизацію прозової 

творчості М. Хвильового за жанрово-тематичним принципом (1921-1924; 1925-

1930; 1931-1933) та включив написане українським митцем у європейський 

контекст: «М. Хвильовий своїми прозовими творами вніс радикальні зміни в 

українську пореволюційну прозу. Зруйнував традиційну сюжетну форму. Почав 

уводити в розповідну канву позасюжетні елементи: листи, історичні та 

філософські медитації, ліричні відступи, розмови з читачами про ідею чи суть 

розповіді, полеміку з критиками, сатиричні вставки тощо. <…> майже одночасно 

у французькій літературі появився відомий роман Андре Жіда 

“Фальшивомонетники” (1925), де вперше у французькій прозі було вжито нову 

ускладнену форму композиції, де герої (як і в Хвильового) обговорювали 

композицію роману, де автор оновлював сюжет різним “позалітературним” 

матеріялом, уводив низку нових засобів, що пізніше мало великий вплив на всю 

французьку модерну прозу аж до теперішнього так зв. “нового роману”». [169, 

с. 15-108]. 

Мирослав Шкандрій у дослідженні «Про стиль ранньої прози Миколи 

Хвильового» (1980), звернув увагу тенденцію автора до гри  асоціаціями, що він 

має «нахил до надавання смаку й аромату сугестивно спорідненим словам» [348, 

с. 9], актуалізував виражально-зображальний потенціал графічного оформлення 

тексту: «Навіть зоровий ефект сторінки робить на читача помітне враження. Крім 

вставляння поезій, цитат, прямокутних бльоків, у яких читаємо зміст афіш і 

плякатів, він також послуговується дужками, цифрами, датами, бавиться 

розділовими знаками і т. п. Цікаво зазначити, що саме мистецьке оформлення 

журналів, які він редагував (особливо “Літературний ярмарок”), рисунки й 

інтерлюдії в них, розраховані також на загальний естетичний ефект. Такі чисто 
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зовнішні засоби, а також його потяг до тлумачень, що містифікують, і 

непотрібних інформацій, які виявляються кінець-кінцем вже й не такими 

недоречними, – були для декого приводом накидатися на нього, як на 

літературного містифікатора й позера» [348, с. 26]. 

Повернення М. Хвильового до свого читача на Батьківщині відбулося вже в 

час здобуття українцями власної державності. Відкриті інформаційні кордони 

спричинили й актуалізацію в практиці українського літературознавства нових 

методик роботи з текстом, вихід поза межі усталеного й вже не завжди 

продуктивного канону. Предметом дослідження ставали ключові проблемні 

ситуації, пов’язані з рецепцією творчості письменника, у тому числі й природа 

художньо-естетичної системи митця.  

Збірка М. Жулинського «Із забуття – в безсмертя» (1990) стала одним із 

перших резонансних досліджень, у якому автор говорив про унікальний талант 

М. Хвильового. Глибоким дослідженням творчого шляху митця, естетичних та 

ідеологічних властивостей його текстів стала стаття М. Жулинського «Талант, що 

прагнув до зір» [127, с. 5–43], уміщена як передмова до двотомника творів 

М. Хвильового.  

У дослідженнях Віри Агеєвої [7;8;9;10] послідовно формується художня 

картина світу письменника. Вона міркує про тип героя, який є alter ego автора 

(«Автор і герой у структурі новели Миколи Хвильового» (1993): «з’вляється я-

оповідач як опонент ти-героя і носій авторських оцінок…» [7, с. 16]), який «…не 

боявся ставити одвічні «прокляті» питання гуманістичного мистецтва, зокрема 

проблему вини і спокути. Над багатьма його героями тяжіє минуле і цей тягар 

часто розчавлює людину…напружено вібрують постійні роздуми про ціну 

перемоги, мету і негідні, злочинні засоби її досягнення, про грань, яку не можна 

безкарно переступити людині заради будь-якої найблагороднішої мети» [7, с. 19]. 

Дослідниця справедливо підкреслює, що домінантний мотив прози 

М. Хвильового – невідповідність між ідеалом і його реалізацією. «А звідси у його 

новелах майже завжди два часових плани: непривабливе сьогодення, усі вади 

якого проступають дуже гостро і протиставлене йому омріяне майбутнє або 
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манливе минуле. Основним композиційним принципом таких новел як “Синій 

листопад”, “Арабески”, “Сентиментальна історія», “Дорога й ластівка” (частково 

й “Повісті про санаторійну зону”) є бінарне протипоставлення сцен реальних і 

вимріяних, уяви та дійсності, романтичних злетів і прикрих приземлень» [9, 

с. 435]. Авторка стверджує, що М. Хвильовому періоду «Синіх етюдів» і «Осені» 

притаманне романтичне світобачення, що зрештою веде до утвердження 

міфологізованої моделі світобудови, відмови від «…послідовного викладу подій, 

намагання через різноманітні часові зміщення, зіткнення віддалених епізодів, 

часових площин, введення історичних алюзій і асоціацій досягти посилених 

емоційних ефектів, змістового “згущення”» [9, с. 438].  

Тамара Гундорова в статті «Руйнування романтичної метафізики» (1993) 

пропонує переконливий алгоритм руху Миколи Хвильового в просторі здійснення 

метафізичного художнього проекту: «…романтизація соціалістичної ідеї 

породжує романтичну метафізичну картину світу, в якій ідеальний світ 

реальніший за будь-який справжній і дійсний» [99, с. 23].  

Започатковані Соломією Павличко міждисциплінарні літературознавчі 

студії, реалізовані в монографії «Дискурс модернізму в українській літературі» 

(1999)[242]литературна визначили перспективу розвитку вітчизняної гуманітарної 

науки. Запропонована нею призматика сприйняття творчості та особистості 

Миколи Хвильового «Психопатичний дискурс: Микола Хвильовий» була новою і 

продуктивною. Згодом запропонована нею модель розгорнеться в студіях Ніли 

Зборовської [130], Максима Нестелеєва [232]та ін. 

Нові вектори інтерпретації творчого доробку митця визначила монографія 

Леоніда Плюща «Його таємниця, або «Прекрасна ложа» Хвильового» (2006). 

Марко Роберт Стех, коментуючи наукову вартісність студії, зауважує, що автор 

ґрунтовно ретранслює тези «про спорідненість світогляду Хвильового з 

містичним вченням антропософії (сформульованим у Відні д-р Рудольфом 

Штайнером)», «перед читачем поволі відкривається вельми ускладнена, інколи 

лише інтуїтивно зрозуміла (на основі натяків, нюансів, «запахів слів»), а водночас 

надзвичайно яскрава, заворожлива й насичена живою субстанцією змісту картина 
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«прихованих сюжетів» «Повісти про санаторійну зону», «Я (Романтики)» та 

інших творів Хвильового, де на перший плян виходять не окремі (нехай і 

узагальнені) людські особистості, а архетипові сили люциферичного, 

аріманічного, янгольського, христового начал, і де сюжет відображає динаміку 

всесвітньої історії» [292].  

Дисертаційні дослідження Ірини Констанкевич «Проза Миколи Хвильового 

(еволюція характеру героя)» (1998) та Олега Солов’я «Особливості стилю 

новелістики Миколи Хвильового» (1999) [289] були ледве чи не першими 

спробами монографічного аналізу творчості письменника.  

Останні десятиліття в українській гуманітаристиці сформувався 

переконливий корпус наукових студій творчості М. Хвильового. Хоча в аспекті 

абсурду художня проза ще не досліджувалась, проте окремі компоненти поетики 

абсурду в цих роботах відстежені, хоч і не атрибутовані як такі.  

Одна з найбільш глибоких сучасних розвідок – монографія Юрія Безхутрого 

«Хвильовий: проблеми інтерпретації» (2003). Учений аналізує творчість 

М. Хвильового в аспекті модерністичного світобачення та естетики модернізму: 

«На відміну від західних модерністів (Дж. Джойса чи Ф. Кафки), у творах яких 

такий світ поставав швидше як евентуальний, ніж реально існуючий, Хвильовий 

перебував усередині нього, йому випало жити в цьому світі насправді. Тому його 

твори – дійсно приголомшливий філософсько-художній документ людського 

виміру «доби революції і реконструкції». Власний міф Хвильового, зокрема 

теорія «азіатського Ренесансу», розвінчувався самим автором. Пройшовши 

еволюцію від оптимістичної надії в новелі «Життя» до песимістичних і 

катастрофічних візій у «Сентиментальній історії», Хвильовий зруйнував не лише 

сконструйований ним же універсальний історіософський і культурологічний 

проект, але й, фактично, виступив з позицій постмодерністської деструкції, коли 

під сумнів було поставлено модерністський міф про всевладність художника-

творця» [29]. 

Марта Руденко в студії «Наративна структура художньої прози Миколи 

Хвильового» (2004) [266] слушно заявляє, що модерністська та авангардна 
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естетичні концепції письменника втілилися в таких наративних утвореннях, як 

поява фіктивного автора тексту, ускладнена розповідна структура, активізація 

інстанції читача, заглиблення у внутрішній світ персонажів. Художній світ 

подається як заздалегідь фікційний, такий, що разом із наратором не претендує на 

вірогідність і автономність. Варіанти функціонування «чужого слова» повністю 

підлягають авторському наміру, слугують для підкреслення прихованих смислів, 

що виникають якраз на межі лінеарного та інтертекстового прочитань новелістики 

та повістей М. Хвильового. 

У контексті української прози ХХ століття розглядає новелістику 

М. Хвильового Ірина Немченко. Авторка класифікує персонажів письменника за 

трьома типами в порівнянні з героями А. Любченка, В. Підмогильного, 

Ю. Яновського, Г. Косинки, П. Панча, М. Ірчана та інших. Процес знищення 

індивідуальності, розчинення людської особистості в масі зображено у творах, 

персонажі яких належать до типу «Я-ми» («Життя», «Кіт у чоботях», «Колонії, 

вілли», «Юрко», «Свиня»). «<…> Персонаж типу «Я-вони» особистість 

протиставлена масі, над масою, яка намагається підняти її на віщий рівень, але 

відчуваючи її ворожість і разом з тим марність своїх зусиль, болісно переживає 

свою самотність, божеволіє, гине від неможливості подолати абсурд і хаос як в 

макро- так і в мікрокосмі (“Редактор Карк”, “На глухім шляху”, “Синій листопад”, 

“Я (Романтика)”). Така особистість переживає глибоку світоглядну кризу, 

наслідком чого стає внутрішня роздвоєність, яка її гнітить і врешті знищує. З 

іншого боку, існують і так звані аналітична й творча роздвоєність особистості, що 

використовуються як прийом, як засіб образотворення, і допомагають 

письменнику глибше й об’ємніше відтворити складні психічні й психологічні 

процеси у свідомості персонажів, більшість з яких ми віднесли до типу «Я-ти». Це 

переважно герої ліричних етюдів, спрямованих на дослідження таємниць 

внутрішнього світу людини, де однією із найзагадковіших є таємниця творчості 

(“Дорога й ластівка”, “Арабески”)».  [231, с. 12].  

Аліна Узунколєва у роботі «Топоси сакрального в художній прозі Миколи 

Хвильового» (2009 р.) робить акцент на сутності священного, основних аспектах 
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сприйняття цього феномена в гуманітаристиці кінця ХІХ – початку ХХІ ст. 

Авторка окреслює зв’язок сакрального з літературними творами 

загальноєвропейської та власне української літературної спадщини доби 

модернізму. Основні якості священного як топоси творчості митця постають як 

результат інтеґрації абстрактних, книжкових формул та архетипів, які проявляли 

глибинний сенс дійсності 1920-х років [307, с. 164]. 

Ольга Ситник наголошує на «дотичності письменника до модерністської 

естетичної системи», називає такі риси поетики письменника: «визивна 

умовність», «гротескність психологічного малюнку», «алогізм», «відсутність 

причинно-наслідкових ланцюжків у мотивуванні вчинків персонажів» [280, с. 5]. 

Оскільки нею було поставлене завдання – дослідити форми і засоби психологізму, 

то ці риси ілюструють наукову гіпотезу авторки, хоч їхнє семантичне наповнення 

корелює із базовими компонентами поетики текстів абсурду.  

У дисертаційному дослідженні Вікторії Зенгви антропологія прози 

М. Хвильового розглядається в нерозривному зв’язку із метафізичною  

проблематикою, стрижнем якої є парадоксальна програма: намагання емпірично 

пізнати абсолютне добро через абсолютне зло як вияви революційних устремлінь 

героя, та «неможливість досягнення цього через незмінно людську сутність 

особистості» [133].  

Інша дослідниця, Валентина Саєнко, у статті «Автотематичність у системі 

поетики малої прози Миколи Хвильового» (2013) пропонує залучити 

феноменологічний та герменевтичний методи для цілісного аналізу, використовує 

поняття «автотематизм», тобто наявність авторських коментарів з приводу 

написання твору.  

Світлана Вірченко у розвідці «Синестезія як якість поетики прози Миколи 

Хвильового» (2013) [68, с. 33–40] вже у формулюванні наукової проблеми 

наближується до аналізу синестезії як явища деструкції 

/ доповнення / трансформації дискурсивної практики за рахунок актуалізації 

інших каналів трансляції смислу, однак обмежується коментуванням в аспекті 

синестезії кольорів, запахів, смаків, звуків тощо. 
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У численних дослідженнях Галини Хоменко [333; 334] робиться акцент на 

особливій стилістиці письма Хвильового, яка передбачає реалізацію інтегральної 

телеології Хвильового, «конструювання цілого за принципом інтеграції 

антиномій» [333, с. 165], поєднання непоєднуваного. 

Зоряна Сергійчук (Годунок) у роботі «Художня проза Миколи Хвильового: 

герменевтичні аспекти стилю» (2014) робить цікаве й продуктивне спостереження 

«Ми вбачаємо надто тісний зв’язок категорії “запаху слова” та іманентної текстам 

автора інтертекстуальності, однак такий зв’язок не ототожнює поняття “запаху 

слова” й інтертекстуальності, а осмислює їх як ціле й частину. 

Інтертекстуальність тлумачиться власне як діалог між текстами як самого 

М. Хвильового, так і взаємостосунок його текстів із текстами інших 

письменників, причому мається на увазі такий діалог, що посутньо здійснюється 

лише у сфері власне тексту й не виходить за межі літературного дискурсу, однак 

проектується в площину діалогу тексту й реципієнта» [272].  

Марина Куценко у низці досліджень [178; 179] розглядає творчість 

М.Хвильового як єдину текстову реальність, єдиний «твір про себе», усі частини 

якого структуруються одними й тими ж уявними конструкціями автора та 

особливостями письма. Розгляд цих найважливіших структурних компонентів у 

різних творах дозволяє простежити їхню генезу, визначити співвідносність між 

феноменами, що належать до Уявного, та явищами зі сфери Символічного. Як 

уявна трансформація реальності письменником розглядаються тематика, основні  

ідеї, мотиви, образи, що віддзеркалюють фантазми автора, як символічна – 

структура слів, іменувань, художні засоби, композиційні прийоми та інші 

особливості письма, зокрема, «запах слова» [178, с. 12–17].  

Отже, уже самі тексти Хвильового, що характеризуються орієнтацією на 

експеримент, пошук, синтез стильових прийомів і формування власної художньої 

системи, та наукові розвідки останніх десятиліть, присвячені його творчості, 

дають підстави розцінювати написане ним як продуктивний масштабний проект, 

інтенсивно інтеґрований у традиції і тогочасного модерного, і класичного 

європейського красного письменства.  



21 

 

Дослідження текстів Хвильового як результату взаємодії різних стратегій 

транслювання/приховування смислу, за умови врахування присутності моделей 

абсурду (який проявляється як світовідчуття, світопереживання і специфічна 

поетика тексту) дозволяє розширити діапазон входження текстів українського 

модерніста в активне поле рефлексій сучасної людини.   

Тож можемо підсумувати, що Микола Хвильовий увійшов в історію 

українського красного письменства як унікальне художнє явище. Відразу 

привернувши увагу сучасників – читачів і критики, він дивував і бентежив їх 

несподіваними творами, які практично не надавалися до чіткої класифікації та 

регламентації. Украй суперечливі й неоднозначні критичні відгуки сучасників 

склали художню репутацію письменника. Ситуація ідеологічної нігіляції постаті і 

творчості Миколи Хвильового після його смерті в культурному просторі 

фактично до другої половини ХХ сторіччя позначилася на інтенсивності та 

адекватності літературознавчого дослідження його доробку. Власне, тільки вже на 

теренах незалежної України почалося інтенсивне дослідження спадщини митця. 

Значною мірою науковий вектор цих досліджень був визначений нарешті 

опублікованими й приступними відносно широкому загалу статтями діаспорних 

науковців. У полі уваги українських дослідників – насамперед естетична художня 

вартісність творів, яка розглядається в парадигмі проявів і реалізації. 

Досліджуються філософські та психоаналітичні аспекти творчості, реалізуються 

програми різнопланових інтерпретацій. 

Однак, незважаючи на вже існуючий корпус наукових студій, лишаються 

питання, які ще не стали предметом ретельних літературознавчих досліджень. 

Художні твори Миколи Хвильового ще не розглядалися як тексти абсурду, які 

формують / входять у семіосферу із залученням широкого контексту та 

різнопланових методик аналізу та інтерпретації. 
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1.2 Абсурд як категорія тексту 

 

Поняття «абсурд» входить до числа найбільш проблемних щодо визначення 

в низці гуманітарних дисциплін. Узвичаєне розуміння абсурду як явища 

негативного залежить від його етимології: термін потрапляє у європейські мови з 

латини (ab – «от», surdus – «глухий», ab-surdus – «неблагозвучний, безглуздий, 

химерний»). У грецькій філософії абсурд  рівнозначний Хаосу, логічному глухому 

куту. Поняття, пов’язане із краєм, кордоном, межею, які розділяють альтернативні 

стани, альтернативні простори. 

У кожну культурно-історичну добу увага акцентувалася на різних 

характеристиках цієї категорії. У Середньовіччі абсурд трактувався як категорія 

математична (абсурдні числа в значенні негативні числа) і логічна. У добу 

бароко – як категорія естетична, як негативна копія божественного канону чи 

негативна копія абсолютного ідеалу абсурд побутує у романтизмі.  

В історичній перспективі до XX сторіччя розвиток абсурду йшов у двох 

основних напрямах: синтез різноманітних варіантів абсурдного гумору та 

другий – різноманітні прояви ірраціонального: від казкових елементів до зміщеної 

логіки, характерної для сну чи марення, і способів вираження поетичного 

ірраціоналізму. Перший напрямок включає в себе більшість стилістичних 

прийомів, які склали надалі технічний арсенал літератури абсурду: парадокси і 

каламбури, побудовані на багатозначності слів і неадекватному поводженню  

ідеоматикою. Друга лінія простежує в літературі різновиди ірраціонального, тобто 

всього, що не вписується в логіку звичайного розуміння [363]. Ці твори об’єднує 

похмура меланхолія, часто зловісні передчуття. Із літературних напрямків це 

передусім бароко і романтизм, з-поміж авторів – Е.-Т. Гофман, Е. По, Жерар де 

Нерваль, п’єса Кальдерона «Життя є сон» [88; 155]. 

У класичній філософії абсурд сприймався як зворотний бік смислу, його 

перетворена форма. Уважається, що в значенні, близькому до сучасного, 

концепція абсурду вперше артикульована Сереном К’єркегором у роботі «Страх і 

тремтіння» (1843) [180, с. 15–112] Ключовою для філософії і перспективною для 
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літератури стала концепція екзистенціалістів, які змістили в розумінні абсурду 

акцент з логіко-гносеологічної площини в онтологічну. Альбер Камю в 

хрестоматійній роботі «Міф про Сізіфа. Есе про абсурд» (1942), робить акцент на 

абсурдності існування людини у світі й на «відчутті абсурду»: «На межі свого 

зусилля людина опиняється перед ірраціональним. Вона відчуває бажання бути 

щасливою і мудрою. Абсурд народжується в зіткненні між людським пориванням 

і нерозважливим німуванням світу. Власне, за це й слід вхопитися, оскільки вся 

значущість життя може народжуватися з нього. Ірраціональність, людська 

ностальгія й абсурд, який висновується з їхнього зіткнення, – ось три дійові особи 

драми, яка повинна неодмінно покінчити з усією логікою, на яку здатна 

екзистенція» [156, с. 89].  

Цю тему Камю послідовно розкриває в повісті «Сторонній» (1942) та п’єсі 

«Калігула» (1945). У них складалася «фізіологія і морфологія» абсурду, яку автор 

виявляє скрізь – у звичайному житті і  травмах інтелекту: «розлад між людиною і 

її життям, між актором і його лаштунками, власне, і є почуття абсурду»; 

Своєрідну перспективу літератури абсурду прокреслив і Ж.-П. Сартр у 

коментарях до «Стороннього» А. Камю: «почуття абсурду, тобто безсилля 

помислити явища дійсності за допомогою людських понять і слів» [271, с. 100].  

Досвід абсурду поєднує непоєднуване – він близький до переживання 

смерті і до творчої напруги, екстазу. Певною мірою це завжди досвід 

неможливого, руйнування і від/творення мовних і смислових  оболонок слова.  

Стратегічні перспективи дослідження визначені у роботі дослідника театру 

абсурду Мартіна Ессліна «Театр абсурду» («The Theatre of the Absurd») (1961) 

[365 ]. Саме вона стала етапною для вивчення цього явища, ознаменувала початок 

теоретичного дискурсу про абсурд. Заслуга Ессліна не тільки в тому, що він 

перевів його з категорії філософії й логіки в поняття літературознавства, уперше 

поставив в ряд Л. Керрола, А. Жаррі, Ф. Кафку й у такий спосіб вивів у 

хронологічному і жанровому розумінні літературу абсурду поза межі одного з 

напрямів драматургії 1950-х років. М. Есслін подає розлогу панораму генезису 

абсурду, охоплює величезну кількість авторів і напрямків, віддалених у часі і 
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просторі. Розділ книги М. Ессліна, присвячений літературним попередникам 

театру абсурду, викликав найбільшу полеміку.  

Арнольд Хінчліфф у монографії «Абсурд» [367] скептично висловлюється 

стосовно сміливої програми Ессліна. Він також залучає до аргументації 

міркування Кеннета Тайнена, який, визнючи мотивованість апеляції до «творчості 

Кафки і Джойса, дадаїзму і сюрреаліму, Жаррі, Стріндберга, Рембо і раннього 

Брехта, Едварда Ліра і Льюіса Керрола, а на більш ранніх етапах до commedia 

dell’arte та мімів давнини», говорить, що коли Есслін як «провісників абсурду 

називає ще й Шекспіра, Ґете та Ібсена, з’являється відчуття, що вся історія 

драматургії є ні чим іншим, як прелюдією до врочистої появи Йонеско та 

Беккета» [367, с. 8].  

Безумовна інтелектуальна перемога Ессліна над опонентами, які скептично 

коментували його доробок, у тому, що він впевнено декларував необхідність і 

органічність абсурду не тільки для індивіда у стані кризи і запитів, але й для світу, 

якому абсурд давав нову можливість пластичного перекодування.  

Усе це розмаїття матеріалу організоване так, щоб показати три основних 

джерела театру абсурду: нонсенс і абсурдний гумор; казки та містичні елементи; 

символізм і авангард початку сторіччя.  

Продуктивні магістральні вектори дослідження абсурду визначені в збірці 

матеріалів міжнародної конференції «Абсурд і слов’янська культура ХХ ст.» 

(Цюріх, 2001) – «Абсурд і навколо» (2004), виданій за редакцією Ольги Буреніної. 

У збірці на тлі сучасного дискурсу про абсурд описується й коментується 

феномен абсурду (світоглядний, логічний, художній) у культурі ХХ ст., 

показується його міждискурсивний і міжкультурний характер.  

О. Буреніна у монографії «Символистский абсурд и его традиции в русской 

литературе и культуре первой половины XX века» (2005) розгортає ключові 

теоретичні позиції в прикладному аспекті. У дослідженні авторка наголошує, що 

абсурд виникає ще в античності і має три ключових принципи, кожен з яких 

актуалізуватиметься в ту чи іншу культурно-історичну добу: « …поняття абсурду, 

починаючи з античності, виступало у троякому значенні. По-перше, як естетична 
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категорія, що відображає негативні якості світу. По-друге, це слово увібрало в 

себе розуміння логічного абсурду як заперечення центрального компонента 

раціональності – логіки (тобто перверсія і/або зникнення смислу), а по-третє – 

метафізичного абсурду (тобто виходу поза межі розуму як такого). [55, с. 9].  

Перші дві категорії абсурду, про які говорить О. Буреніна, складають його 

традиційну інтерпретацію як явища негативного і другорядного, яке протирічить 

розуму й естетичним канонам. Метафізичний абсурд припускає можливість 

розуму виходити поза власні межі, не дає явної негативної оцінки явища і, 

відповідно, дозволяє поглянути на нього інакше. Отже, перші дві класифікації 

означають традиційне сприйняття абсурду. У такий спосіб абсурд постає як 

небажаний, хибний і підлягає усуненню.  

Сучасна стратегія інтерпретації абсурду співвідносна із третьою моделлю, 

про яку говорить дослідниця, актуальною для філософії та мистецтва. У її межах 

варто виокремити два основних виміри: логічний та екзистенційний. Логічний 

ідентифікує абсурд не як факт порушення логіки, а як потенціал її розширення; 

трактує його не як спотворення смислу, а як актуалізацію більш глибокого 

смислового порядку. Якщо в логічному вимірі тлумачення абсурду здійснюється 

лише в межах дискурсу, то в екзистенційному вимірі цей предмет описує його як 

особливий досвід свідомості, у якому долається подвійна природа суб’єкта і 

об’єкта, що передбачає зупинення дискурсивної діяльності свідомості.  

Тезу про те, що абсурдні висловлювання наповнені смислом, висуває 

Ж. Дельоз: «Абсурдні об’єкти – те ж саме, що квадратний круг, матерія без 

протяжності, perpetuum mobile, гора без долини – це об’єкти “без місця”, вони 

“поза буттям”. Однак вони мають чітке і визначене положення в цьому “поза”: 

вони із “над-буття” – чисті ідеальні події, нереалізовані в стані речей» [104, с. 58]. 

Він уважає парадокс різновидом абсурду. На його думку, «парадокс перш за все – 

це те, що руйнує не тільки здоровий глузд [bon sens] як єдиний можливий смисл 

[sens unique], але й загальнозначущий смисл як приписування фіксованої 

тотожності» [104, с. 18]. Дослідник аналізує і визначає важливі для нього поняття: 

смисл, подія, серія, сингулярність, істина, парадокс, абсурд.  
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Ж. Дельоз пропонує розрізняти у реченні три типи відносин: денотація 

(вказівка, індексація), маніфестація (зв’язок між суб’єктом і реченням) і 

сигніфікація (зв’язок слова з універсальними і загальними поняттями). При 

переході від денотації до маніфестації відбувається зміщення логічного, ідеться не 

про істину чи вигадку, а про достовірність або ілюзії. Сигніфікація передбачає й 

можливість помилки, тому умови істинності протистоять не хибності, а абсурду, 

адже він одночасно може бути і не істиною, і не вигадкою.  

Не обмежуючись трьома зауваженими моделями, Ж. Дельоз додає поняття 

смислу, яке дозволяє подивитися на світ інакше, а через нього і ширше – на світ та 

стосунки в ньому: «Смисл  <…> не зливається ані з реченням, ані зі станом речей 

або якістю, яку дане речення означає. Він є саме межею, кордоном між реченням і 

речами. Подія і є смисл як такий» [104, с. 42]. Ключові в системі Ж. Дельоза 

поняття поверхні та межі. Адже, якщо зникає поверхня, то розмивається і межа, 

тоді виникає «особлива, характерна для мистецтва, шизофренічна мова», яка 

проявилася у творчості Льюіса Керролла, Едварда Ліра. Така мова створює не 

тільки моделі об’єктів, яких немає в дійсності, але й новий образ світу, сприяє 

його креативним змінам.  

Якщо йдеться про мовний абсурд, то не завжди варто довіряти думці, що він 

є хаосом і безладом. Є. Клюєв, досліджуючи англійську літературу нонсенсу, 

демонструє, наскільки лімерики Е. Ліра, доволі вільні в смисловому плані, 

гіперструктуровані за формою: композиційно, ритмічно, на рівні рими; а в казках 

Л. Керрола сни в романах про Алісу вписані в чіткі правила гри: сон із «Аліси в 

Країні Див» уписаний у партію гри в карти, сон із «Аліси у Задзеркаллі» у шахову 

партію. У певному розумінні абсурд є семантичним свавіллям, але, як уважає 

дослідник, досить часто «семантичний хаос … долається детальною 

пробудованістю структури, підкреслено грамотною диспозицією матеріалу… 

Часто ця “літературна грамотність” настільки демонстративна, що стихійний 

зміст виявляється цілком вписаним у певний – часто загальновідомий, 

традиційний канон» [161, с. 37]. 
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Практичну реалізацію дискурсивних практик абсурду дослідник семантики 

текстів подібного типу Флорій Бацевич відстежує у творах Олександра 

Введенського, яка, на його думку, є «загадкою і викликом лінгвістам», адже його 

«ієрогліфічна» мова (термін Леоніда Ліпавського) – засіб подолання кордонів 

мовного мислення [28]. В основі розуміння сутності такого типу поетичного 

мислення й мови мають бути покладені теоретичні настанови самих оберіутів, 

сформульовані ними у «Манифесте ОБЭРИУ». Основний пафос цього 

документа – необхідність створення такої мови, яка б розкривала сутність речей 

світу в їхньому «власне речовому» вимірі. О. Введенський прагнув створити нову 

«ієрогліфічну» мову шляхом глибокої деструкції літературної мови. Принцип 

поетики Д. Хармса, О. Введенського, що означається ними як «принцип 

ієрогліфа», ґрунтований на активізації «базових структур нашого мислення, яка 

замикає їх самих на себе, ототожнює члени опозиції “слово-світ” (світ і є слово, 

мисль)». Прикладами таких ієрогліфів можуть бути слова, якими Введенський 

означив основні теми своєї творчості: Час, Смерть, Бог. За цією виявленою 

автономністю механізмів мислення може послідувати розототожнення з ними, з 

мисленням узагалі і, відповідно, «вихід за його межі, а за його межами нічого 

такого немає, про що можна щось сказати, але цим можна стати». Відповідно, 

вважає Андрій Римарь, «поетика Хармса і Введенського розходиться з 

європейською літературою абсурду, оскільки у перших зображення неможливості 

знайти адекватні слова не самоціль, а спосіб вказати на те, що неможливо 

виразити, на ту точку, куди можна тільки зробити крок» [269].  

«Поетика плину» змінюється «поетикою разриву» (терміни Жаккара), 

головним принципом якої стає абсурд — абсурд свідомості нереальності, 

неістинності створюваного нашим мисленням світу й водночас неможливості 

помислити її в якийсь інший спосіб. Жан-Філіп Жаккар, дослідник творчості 

оберіутів, у роботі «Даніїл Хармс: театр абсурду, реальний театр» [124] порівнює 

п’єси Д. Хармса «Єлизавета Бам» та Е. Йонеско «Лиса співачка». «...Варто 

розглядати творчість Хармса не як невдалу спробу виразити невиразиме, що 

входило в задум модернізму, але як успішну спробу виразити обмеженість і 
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неможливість цього заходу. Хармс належить до тієї великої категорії 

письменників, які, для того, щоб дати відповідь на великі екзистенційні питання, 

ставили собі за мету дізнатись, що сказано, і які у своїй поетичній практиці 

зважилися з тугою відповісти: нічого» [124, с. 257] – такими словами Ж.-Ф. 

Жаккар закінчує свою книгу. Авангард, за словами Жаккара, прагне «виробити 

світовідчуття і водночас поетичну систему, спроможну не тільки пізнати, але й 

відобразити світ в усій його цілісності» [124, с. 10]. 

Поза межами власне мовної практики пропонує роглядати абсурд Вадим 

Лопатін [193]. Він уважає, що «абсурд «народжується» у взаємодії між мовним та 

немовним», оскільки в психіці людини поєднуються обидва (логіко-дискурсивний 

та екзистенціальний) виміри, в яких абсурд оприявлює себе. На його думку, «з-

поміж психічних феноменів найбільш близьким абсурду є синестезія. Остання має 

до-мовне походження й може розглядатись як не-семантичний (образний) тип 

пам’яті. Актуалізація синестезії в контексті означеної проблематики показує, що 

походження абсурду як феномена не варто цілком пов’язувати ані з логіко-

семантичною організацією мови, ані з до-мовними структурами психіки». Така 

модель працює в текстах абсурду, орієнтованих на формування / трансляцію 

смислу нечутного, «запаху слова» в М. Хвильового.  

Логіко-гносеологічний і філософський аспекти абсурду, актуальні в науці 

минулого сторіччя, уже втратили свої преференції. Сфера дискурсу абсурду 

посутньо розширилась і з’явились нові форми художніх практик, які 

безпосередньо звертаються до абсурду, інтерпретуючи його як продуктивний 

первень. Цей зсув відбувся завдяки тій свободі вкладати в текст і дискурс нові 

значення, яка була надана реципієнту. При цьому амбівалентність поняття ініціює 

розвиток креативних здібностей читача як «спів-творця, спів-автора».  

Перелік авторів, у творчості яких дослідники відстежують присутність 

проявів абсурду, розлогий і часто несподіваний: Льюїс Керрол та Едвард Лір, 

Даніїл Хармс, Дж. Оруелл, О. Хакслі, Л. Леонов, Е. Замятіна, Самюел Беккет, 

Ежен Йонеско, Альбер Камю, Франц Кафка, Славомір Мрожек, Макс Фріш. Цей, 
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далеко не повний перелік свідчить про те, що абсурд не є прерогативою певної 

національної літератури, чи він актуалізований у певному періоді.   

Абсурд активно реалізується в письменстві (виражальні прийоми від 

оксиморона до гротеску), наявний у текстах різних періодів і стильових 

тенденцій. Хоча відносно Льюіса Керрола Франс Кафка перебуває на 

протилежному полюсі абсурду, зіставлення творів цих двох письменників робить 

особливо очевидними прийоми, спільні для всієї літератури абсурду: алогізм, 

заміну дорового глузду логікою сну, доведення до абсурду банального буденного 

життя.  

Як типологічні явища досліджує творчість Семюела Беккета та Даниїла 

Хармса Д. Токарев: «Беккет надавав тій реальності, яку він описував у своїх 

текстах, особливого смислу: не називаючи її абсурдною, він, тим не менше, 

надавав тій реальності, у якій зникає будь-яке протиставлення людини та світу, 

значення, що служило основою філософії екзистенціалістів. Саме в подібній 

абсолютизації абсурду, сприйнятого не як щось безглузде й дивне, а як 

самодостатність «буття-в-собі», Беккет близький Хармсу 1930-х років» [300, с. 9].  

Міждискурсивний характер феномену абсурду визначають його антиномії. 

У результаті спостережень і узагальнень можуть бути названі базові основи 

поетики абсурду: онтологічні (смислоутрата), гносеологічні (знищення смислу), 

аксіологічні (проблема «іншого»), які взаємопов’язані із поняттями абсурдного 

життя, абсурдної свідомості, абсурдної людини [56].  

Отже, у літературознавстві абсурд функціонує як сукупність виражальних 

прийомів (оксиморон, гротеск, антиномія, алогізм, парадокс та інші), як фігура 

мови [12;134] які утворюють поетику абсурду [28;337] і власне як література 

абсурду [54; 167].  

У літературознавстві «нонсенс» інколи ототожнюють із абсурдом, інколи 

розмежовують обидва поняття, однак чіткі межі між ними не встановлені. У 

«Літературознавчій енциклопедії» абсурд ототожнюється із нонсенсом і 

нісенітницею: «Абсурд – прихована логічна суперечність, нонсенс, вислови, 

позбавлені глузду, що виникають внаслідок мимовільного, іноді свідомого, 
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відходу від істини» [190, с. 13]. Визначити поняття «нонсенс», «нісенітніця» 

можливо на стику філософії й літературознавства, однак «концепт абсурд (як 

онтологічна категорія) нерозривно пов’язаний, але не тотожний концепту 

«нонсенс», який є категорією епістемологічною» [146]. Абсурд розглядають як 

семантичну проблему (структурна лінгвістика), як стильову категорію, як 

категорію тексту [2; 300; 56; 160]. О.Д. Буреніна говорить про художній абсурд, 

жанровий, композиційний і про абсурд сюжету. [56, с.  78]. 

Для сучасного підходу властиве уявлення про ненормативність абсурду й 

водночас визнання його продуктивного потенціалу. У сучасній парадигмі абсурд 

розкривається не як порушення логіки, а як її розширення, нові можливості, і 

трактується як актуалізація більш глибокого рівня смислу. У логічному вимірі 

абсурд постає як продуктивне явище [77; 336]. Його позитивне значення полягає в 

тому, що за його допомогою можна виражати в мові зміст, який виходить поза 

межі емпірії та не піддається трансляції у звичайний спосіб. У художній практиці 

митців мовчання як зона формування особливого смислу актуалізується саме в 

періоди, позначені епістемологічним сумнівом та екзистенційним вибором [147].   

Мовчання як прийом абсурдизації художнього тексту в прозі Даниїла 

Хармса аналізує Флорій Бацевич: «Референційно визначені культури 

«співвідносять їх творців і користувачів з певним світом: дійсним чи 

«можливим», фікційним. Досить умовно такі дискурси (і тексти) можна назвати 

фреймінговими» [27]. Рефреймінговими дослідник називає такі тексти або 

дискурси, під впливом яких «у людини змінюються сформовані пізнавальні 

норми, руйнуються звичні картини світу, деструктурується абстрактно-логічне 

мислення, втрачається автоматизований контроль раціональних чинників, набутих 

у досвіді» [27]. «Реалізацією такої дискурсивної ситуації є тексти апофатичного 

(негативного) богослів’я. Відомо, що джерелами такої практики є «східні 

філософські вчення, орієнтованих на культ Слова, Тиші, Внутрішньої німотності, 

ісихії. <…> У такий спосіб редукуються звичні моделі мислення, редукуються, 

або й зовсім відміняються каузальні зв’язки» – спостерігає вчений. «Результатом 

впливу апофатичних текстів на читачів повинен стати рефреймінг (повний або 
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частковий), «когнітивний ступор», «зупинка внутрішнього діалогу» (термін 

К.Кастанеди), «етичне зачудування і потрясіння» [27], а в кінцевому підсумку –

 досягнення внутрішнього просвітлення, злиття з Божественними енергіями, 

обожнення [27].  

Розуміння того, що абсурд – це не щось подібне до тропа, а явище 

логічного плану, дуже важливе для художньої літератури. Власне, саме в 

художній практиці ХХ сторіччя остаточно оформлюється уява про абсурд як 

альтернативну логіку. Тому твори Ф. Кафки, оберіутів, С. Беккета, Е. Йонеско 

ідентифікують як абсурдистські, а відносно творів Ф. Рабле чи М. Гоголя варто 

говорити як про такі, що містять абсурдистські елементи [56; 58]. Перші 

розуміють абсурд як самостійне мовне явище, наділене власною внутрішньою 

логікою, а другі користуються переважно саме гротескними прийомами. Абсурд 

може співвідоноситись із нісенітніцею, гротеском, хаосом, парадоксальністю 

тощо, але при цьому щоразу виявлятиметься, що він, поєднуючи в собі 

характерні риси кожного з перерахованих феноменів, одночасно не є нічим з 

цього синонімічного ряду окремо. Усе більшої переконливості набуває думка 

про те, що «спроба дати категоріальне визначення абсурду нездійснена і сама по 

собі абсурдна» [237, с. 21]. 

Саме через названі ідентифікаційні модуси абсурд справді в тому чи 

іншому вигляді – як елемент поетики чи навіть світовідчуття – пронизує собою 

все мистецтво. Характерні для постмодерністської свідомості знецінення 

унікальності, невизначеність, відсутність культурних інваріантів визначають 

ключові індекси. У результаті продуктивними для цієї ситуації стають три 

моделі: «абсурд заради відновлення норми», «абсурд задля заміни норми» і, 

найбільш радикальний варіант, – «абсурд задля відміни норми» [67, с. 422].  

Тексти абсурду, організовані за своїми, часто суперечливими, законами, є 

компонентами культури й увіходять у її семіосферу (Лотман) і, відповідно, 

організовують власну. За законами існування та розвитку семіосфери, тексти 

такого типу можуть перебувати або в її центрі, або на периферії, динамічно 

зміщуючись у процесі контактів з іншими текстами та спробі конструювання 
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смислу. Постульовані Ю. Лотманом принципи взаємодії текстів у процесі 

семіозису є продуктивними моделями аналізу та інтерпретації текстів абсурду.  

Якщо для Лотмана поняття тексту (і його відмінність від не-тексту) носило 

динамічний характер, то логічно описувати семантику тексту як систему 

стосунків (функцій) між множинами можливих світів і множинами можливих 

контекстів.  

Продуктивні семіотичні зони формування/відчитування і тексту абсурду 

позначають ключові фактори тексту, сформульовані Ю. Лотманом [205]. У 

першу чергу, варто взяти до уваги прагматику розрізнення тексту і не-тексту, 

розуміння тексту як динамічного об’єкту, здатного до саморозвитку. Це дозволяє 

інтерпретувати текст із залученням теорії мовних актів, перформативів, мовних 

ігор. Другий важливий фактор – розуміння тексту як багатовимірного 

семіотичного об’єкту, що породжується за допомогою як мінімум двох 

різнорідних мов і допускає множину інтерпретацій, у тому числі в результаті 

взаємодії  тексту і читача.  

Кожен із маркерів семіосфери – відмежування, неоднорідність, 

нерівномірність, бінарність і асиметрія – функціонально необхідний для 

формування семіосфери, їхня «діахронна глибина» може проявлятися різною 

мірою. Простір семіосфери складається з ядра (домінуючого компонента) і 

периферії (каталізатора). У формуванні семіосфери абсурду художнього тексту 

актуалізується її межа як важлива функціональна та структурна частина 

семіотичного механізму. Межа у тексті виконує функції смислової ідентифікації 

явищ, проявляється в кількох модусах одночасного розрізнення і поєднання 

(диференціації) як ізолююча функція, засіб звільнення предмета зі звичайної 

сфери та включення в більш широкий простір нових залежностей [92].  

Ситуація «між» виявляється надзвичайно плідною – межа (рама) всередині 

твору структурує текст, однак, за умови багаторазового повторення формує 

інерцію сприйняття. «Розлом рами» викликає деавтоматизацію, яку Лотман 

називав обов’язковою умовою створення художнього тексту [195; 203] .  
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Зовнішніми межами тексту є заголовки, відступи, епіграф, глави, абзаци. 

Смислотворчу функцію цих рамкових (паратекстуальних) компонентів тексту 

коментує Ж. Жанетт [125]. Учений наголошує, що межа в тексті є точкою 

інтенсивності, активності смислів. Такий підхід «закладає основи нової 

семіотики, де поряд із знаком у якості основного об’єкта опису з’являється 

поняття тексту, а основними процесами є текстопородження, інтерпретація, 

комунікація» [138;172].  

Для визначення продуктивного сценарію відчитування текстів абсурду 

варто розрізняти поняття «хибного» тексту і тексту «неправильного». 

«Неправильний» («неприйнятний») текст, на відміну від неправильного 

висловлювання, – це, за Ю.Лотманом, не стільки хибний текст і не «неправильно 

побудований текст», скільки текст, який не функціонує як «істинний».  

Отже, виключно продуктивними для адекватного відчитування тексту 

абсурду є визначення тексту і функції не як диз’юнкції, а як кон’юнкції: «Це не 

“або–або, а “ні те, ні це”, або ж –“і те, і це”», «функція виражає значення, які 

могли видатися якщо і не суперечливими, то різноплановими» [ 138].  

Поняття логічного абсурду в художньому тексті співвідноситься із 

поняттям квазікон’юнкції, запропонованим І. Смірновим. Квазікон’юнкція – 

поняття, яке виникає на перетині кон’юнкції та диз’юнкції, синтезу та аналізу, 

має на меті утворення «псевдооб’єднань», або «фіктивної парності», тобто 

суміщення несумісного, різнопланового, такого, що протирічить одне одному» 

[ 285, с. 108 –115]. 

Ю. Лотман пропонує розрізняти два дослідницьких об’єкти: текст як 

функція і функція тексту. У розумінні тексту як функції зважаємо на те, що текст 

виникає на перетині «точок зору творця тексту й аудиторії» і власне сигнали 

тесту визначають структурні компоненти. Різка вираженість деяких з цих 

елементів може супроводжуватись редукцією інших. Редукованим може бути 

сам текст – мовчання, розриви, багатокрапки, білий аркуш паперу в певних 

умовах може виступати як текст [див: 42].  
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Ідея Ю. Лотмана стосовно того, що свідомість не тільки постає як механізм 

творення і осмислення текстів, але й сама, побудована за принципом тексту, 

дозволяє виробити продуктивні стратегії відчитування в тому числі й текстів 

абсурду: «У межах однієї свідомості неначе наявні дві свідомості. Одна оперує 

дискретною системою кодування та утворює тексти, що формуються як лінійні 

ланцюжки поєднаних сегментів. У цьому випадку основним носієм значення є 

сегмент (= знак), а ланцюжок сегментів (= текст) вторинний, його значення – 

похідне від значення знаків. У другому випадку текст первинний. Він є носієм 

основного значення. За своєю природою він не дискретний, а континуальний. 

Смисл його не організовуєтся ані лінійною, ані часовою послідовністю, а 

«розмазаний» в n-вимірному семантичному просторі даного тексту (полотна 

картини, сцени, екрана, ритуального дійства, публічної поведінки, або сну)» 

[206, с. 168]. 

Інваріантом усіх цих систем буде біполярна структура, на одному полюсі 

якої вміщений генератор недискретних текстів, а на іншому – дискретних. 

«Текст – контейнер смислу», який лишається незмінним у процесі комунікації, 

збільшує текст за принципом лінійного приєднання сегментів і «текст-

генератор», орієнтований не на передачу готового смислу, а на його породження  

за принципом аналогового розширення (“як кола по воді”, або “матрьошки, які 

вкладаються одна в одну”)» [199, с. 29]. За такої умови актуалізується роль 

адресата (читача). Взаємодія між автором, текстом, читачем може бути 

конфліктною, породженою оприявленою або іманентною ситуацією абсурду. 

Саме ця гра й актуалізовані нею механізми призводять до творення / 

припущення нових смислів». Різні значення одного елемента не стабільно 

співіснують, а «мерехтять» [205, с. 74–88], саме ця семіотична ситуація в текстах 

абсурду створює перспективу творення/відтворення смислу і водночас ставлять 

під сумнів перспективу адекватної інтерпретації.  

Подібне твердження ініційоване самою природою абсурдного 

висловлювання, Євген Клюєв робить аналогічний висновок, спираючись на 

природу літературного дискурсу, в якому взаємодіють «безреферентні» та 
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«референційовані» висловлювання, які не співвідносяться з дійсністю, або 

співвідносяться умовно, – що вони є «особливим типом комунікативної аномалії, 

тобто абсурдним дискурсом» [160].  

Ольга Буреніна, коментуючи міркування Є. Клюєва, узагальнює: «за умови 

такої інтерпретації література абсурду, яка розриває хронологічні й локативні 

зв’язки і допускає нескінчену кількість тлумачень, і є апогеєм художньої 

літератури» [56].  

Одне з перших досліджень творів української літератури в аспекті абсурду 

здійснює канадійка Романа Багрій [17]. Авторка відстежує прояви абсурду у 

текстах Валерія Шевчука «Набережна, 12» (1964 – 1965) та Михайла Осадчого 

«Більмо» (1968), показує прямий зв’язок між ними та творами Альбера Камю. У 

такий спосіб акцентується екзистенціалізм як центральний компонент абсурду та 

органічний зв’язок із європейською літературою. Дослідниця називає ті художні 

засоби модернізму, якими послуговується М. Осадчий: потік свідомості, 

різноманітні сюрреалістичні й експресіоністичні техніки, у яких простежується 

вплив Джойса й Кафки. «Абсурдні та екзистенціяльні мотиви представлені, 

набагато інтенсивніше в «Більмі», ніж у «Набережній, 12», і в ньому також 

сміливіше стилістичне експериментування. «Центральна тема літератури 

абсурду – метафізичне страждання, що є наслідком не тільки людської 

свідомости смерти та загрози небуття, але також свідомости небуття людських 

вірувань та ідей» [17, с. 19]. 

Р. Багрій говорить про те, що у творі Михайла  Осадчого «Більмо» 

відчуття абсурду виражене значно інтенсивніше, ніж у «Набережній, 12» Валерія 

Шевчука. Це відбувається за рахунок того, що Осадчий зосереджується на 

«передмовному, безсловесному рівні, на якому образ мусить виражати 

невисловлювану реакцію, а логіка граматики належить до іншого світу» [17]. 

Причина в тому, що письменник послуговується технікою антиреалістичної 

повісті або театру абсурду, про яку пише Мартин Есслін: «автори (Жіроду, 

Ануй, Салякру, Сартр і сам Камюс, – О. М.) різняться від драматургів абсурду 

під одним важливим оглядом: вони представляють своє почуття 
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ірраціональности людського буття, у формі дуже ясного і логічно 

сконструйованого розумування, тоді як театр абсурду намагається виразити 

почуття безсенсу людського буття та неспроможности раціонального підходу 

явним відкиненням раціональних засобів і дискурсивного думання» [17, с. 22]. 

Відповідно, реакцією на абсурд існування, вважає Р. Багрій, може бути 

самогубство або «один із механізмів утечі, перелічених Еріхом Фроммом у його 

«Втечі від свободи»: мазохізм, садизм, нищівність, авторитаризм або 

пристосуванство автоматів, або наркотики, алкоголь, обжерливість, спорт, секс, 

громадська праця та інтелектуальна громадська активність «не для приємності, а 

для приглушення» [17, с. 26].  

Українські автори обирають бунт, який проявляється в рішенні записати 

свої переживання, постають «збунтованими жертвами». Цей жест – «перехід від 

резиґнації до бунту або вибору» – власне, і є симптомом «переходу від абсурду 

до екзистенціяльности» [16, с. 34].  

Дисертаційне дослідження Віктора Мартинюка «Принцип абсурдного в 

організації художнього простору драматичних творів Миколи Куліша» (2008) 

значною мірою ініційоване формульними позиціями класичної статті Мартіна 

Ессліна «Театр абсурду». Автор актуалізує поставлену проблему з огляду на те, 

що в дослідженні літератури абсурду «основний наголос падає <…> на саму 

категорію абсурдного, яка стоїть поза конкретними часовими рамками й 

пропонує свою парадигму, котру можна спроектувати не лише синхронно, але й 

діахронно» [219]. Дослідник порівнює твір з «елементами абсурдного» із 

«тканиною, в якій нитки хоч і перехрещуються, проте в місцях перетину немає 

вузлів. Інакше кажучи, це поетика розривів» [219]. В. Мартинюк слушно 

зауважує, що на сучасному етапі важливо перевести дослідження абсурдного в 

літературі зі сфери історії у сферу теорії, а це означає замінити біографічний та 

бібліографічний акценти наголосом на естетиці та поетиці. Абсурдне він трактує 

як «самостійне естетичне переживання, яке протиставляється базовим 

естетичним категоріям трагічного та комічного» [219]. Для трагічного та 

комічного визначальною є їхня «креативна функція» – вони, кожна у свій спосіб, 
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утверджують певну систему значень. Натомість абсурдне зупиняється на рівні 

деструкції, хоча деструкцію не можна назвати її метою, адже абсурдне – це 

відчуття відсутності, коли руйнується система значень і її розрізнені елементи 

відтак передають лише брак того, що має бути. Також літературознавець 

простежує зв’язок між абсурдним і трагікомічним: у найширшому розумінні 

трагікомічне охоплює абсурдне. Однак, зауважує він, трагікомічне прямує до 

гармонізації, до примирення. Абсурдне ж – це передовсім тривога, гостре 

відчуття розриву, яке може розвинутись у повну семантичну 

руйнацію. Семіотичний підхід дає можливість відмежувати переживання 

абсурдного в мистецтві від філософії, адже для того, щоб відчути розрив у 

тканині художнього твору, не обов’язково задумуватися над абсурдністю 

людського буття.  

Розглянуті в дослідженні п’єси М. Куліша «Народний Малахій», «Мина 

Мазайло», «Патетична соната», «Маклена Ґраса», «Вічний бунт» доречно 

ідентифікувати як п’єси з елементами абсурдного. В. Мартинюк слушно 

зазначає, що у творах М. Куліша немає «тотального» абсурду на зразок 

«Голомозої співачки» Е. Йонеско або «Єлизавети Бам» росіянина Д. Хармса. 

Принцип абсурдного в М. Куліша типологічно можна зіставити з художньою 

практикою абсурду, що його використовує польський автор С. Мрожек. 

Реципієнт упізнавав у творах реальні історичні події, актуальні ідеологеми, 

людські типажі, однак драматург уводить окремі елементи абсурдного, які не 

дають змоги знайти струнку ідеологічну інтерпретацію творів. «Автор досягає 

ефекту мікророзривів у семантичному каркасі тексту, що загрожує цілій 

структурі втратою рівноваги – вона коливається від одного інтерпретаційного 

полюса до іншого або ж розпадається» [219, с. 17].   

Характерними елементами поетики абсурдного у драматичних творах 

М. Куліша дослідник уважає «ідеологічну розбалансованість тексту; кільцеву 

фабулу; редукованих, але наділених яскравими індивідуальними рисами 

персонажів (персонажі-ідеології); мовоцентризм; метатекстуальність; 

парадоксальний і розхитаний простір; розірване комунікування» [219,с. 15]. 
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У дисертаційних дослідженнях, виконаних останнім часом українськими 

науковцями, абсурд актуалізується в аспекті екзистенційного відчуття 

персонажа чи, відповідно, автора. Простежується увага до текстів, написаних у 

20-30 роки ХХ сторіччя – періоді постреволюційної екзистенційної кризи, та з 

доробку діаспорних письменників, у чиїх творах відтворювалася картина світу, 

організована переживанням його дисгармонії та розчахнутості. Зокрема в 

дисертації Ірини Куриленко «Екзистенціалістська модель українського 

інтелектуального роману 20-х років ХХ століття» (Харків – 2007) [177] 

розглядається інтелектуальна романістика 20-х років ХХ століття: «Місто» 

(1928), «Невеличка драма» (1929) В. Підмогильного; «Дівчина з ведмедиком» 

(1928), «Доктор Серафікус» (1929 – рік написання; 1947 – рік друку) 

В. Домонтовича; «Недуга» (1929) Є. Плужника; «Честь» (1929) 

М. Могилянського. У роботі в межах аналізованих творів простежено специфіку 

реалізації ключових для екзистенціального мислення мотивів людської 

екзистенції, абсурдності людського буття, самотності, відчуження, тривоги, 

страху, непевності, тотальної зневіри і відчаю, нездійсненності свободи, вибору,  

відповідальності, смерті (самогубства) тощо.  

Власне абсурдність буття, на думку авторки, є одним із екзистенціальних 

модусів, які відіграють центральну роль у філософському сприйнятті цих творів. 

Дослідниця вважає, що особливого значення в аналізованих 

інтелектуальних романах набуває проблема творчості як екзистенційний вибір 

митця, як продуктивний шлях пізнання істини, справжнього («автентичного») 

існування. Найяскравіше ця проблема реалізується в романі «Місто» 

В. Підмогильного, де митець розглядається як людина, котра творчістю може 

перебороти абсурд та нудоту життя й повернути собі відчуття цілісності, 

гармонії, виправдати своє існування. Дисертантка актуалізує любов як модус 

людського буття, екзистенційний центр більшості аналізованих творів. Утім, 

екзистенціал любові в романах виявляється в різних варіантах: «як можливий 

вихід із абсурдного колообігу буденщини («Місто» В. Підмогильного); як 

романтична ілюзія («Невеличка драма» В. Підмогильного); як своєрідний 
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інтелектуальний потяг («Доктор Серафікус» В. Домонтовича); як специфічний 

обряд ініціації, через який треба пройти, щоб ствердити свою жіночу 

незалежність («Дівчина з ведмедиком» В. Домонтовича); як невроз («недуга»), 

що викликає розчарування й внутрішнє роздвоєння особистості (“Недуга” 

Є. Плужника) [177].  

Ігор Василишин у дослідженні «Епоха й людина в художньо-

екзистенційному вимірі літератури періоду ДіПі» (Львів, 2008) [61] розглядає 

прозу І. Багряного, Т. Осьмачки, Д. Гуменної, Ю. Косача, В. Петрова 

(В. Домонтовича), поезію О. Стефановича, Є. Маланюка, В. Лесича, М. Ситника, 

О. Зуєвського, Т. Осьмачки, Ю. Клена. Семантико-стилістичну структуру прози 

І. Багряного визначають концепти «тоталітарного абсурду», «буття людини за 

муром», «свободи вибору», що формують архітектоніку творів, їхню образну 

систему. Концептуальним у поемі Ю. Клена «Попіл імперій» (1947) є 

екзистенційний мотив абсурду буття, розкритий поетом через ключовий образ-

символ держави як «бездушного апарату», мета якого – перетворення людини на 

німий «ґвинтик» суспільства. У романі В. Домонтовича «Доктор Серафікус» 

екзистенційні відчуття героя, породжені конфліктом між раціональним та 

ірраціональним, доведені до рівня абсурдності, а здатність поринати у 

віртуальний світ межує з хворобливістю. Внутрішня свобода Вер і несвобода 

Серафікуса – несумісні за своєю екзистенційною природою, тому всі почуття і 

вчинки героїв залишаються в рамках утопічних стосунків з абсолютно 

несумісними екзистенціалами, такими, як «тривога» (для Серафікуса) і «нудьга» 

(для Вер).  

Як бачимо, у поле уваги науковців потрапляють насамперед твори, 

написані в кризових або перехідних ситуаціях, які створюють для людини 

екзистенційні ситуації відчаю, вибору, адекватні абсурду. Однак у жодній з 

відомих нам наукових робіт абсурд не досліджується в семіосфері творів, що 

дозволяє стверджувати новизну запропонованого дослідження абсурду в 

семіосфері художньої прози Миколи Хвильового.  
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1.3. Дискурсивні практики абсурду в українському модернізмі 20–30-х 

років ХХ ст. 

 

Внутрішні порушення природного ритму свідомості означають руйнування 

того ментального поля, що «просвічує кожне поняття до «очевидності» [290, 

с. 145]. Порушений принцип «очевидності» приводить до конфлікту рефлексії із 

свідомістю. Іззовні цілісність свідомості руйнують тоталітарні системи. Це, 

зокрема, зумовлює відсутність адекватної комунікації: «чим ширший і глибший 

розрив між офіційною та неофіційною свідомістю, тим важче мотивам 

внутрішньої мови перейти в мову зовнішню» [24, с. 112]. Сфера варіативності 

проявів абсурду демонструє дві основні моделі. Одна з них є комплексом кількох 

систем, кожна з яких допускає певну логічну організацію (напр.: перехідні епохи 

історії, революції). Друга є симбіозом сфери, що допускає логічну організацію та 

іншої, доступної тільки цілісному мисленню. З подібним абсурдом свідомість 

зустрічається у спробі логічно пояснити в рамках формального мислення поняття 

«любов», «свобода», «буття». [260, с. 438]. Його тисячолітню історію 

започатковує відомий постулат Тертуліана «Сredo, quia absurdum est», що 

демонструє кризовий варіант філософсько– етичного конфлікту «mundus 

sensibilis» (чуттєвого пізнання) та mundus intelligibilis (пізнання раціонального). 

Абсурд як базовий світоглядний символ є формою фіксації незалежності світу від 

людських бажань, оцінок, моральних ідеалів, розуміння особистості. Розум 

звертається до власних основ, ставить під сумнів і світ, і себе. 

Абсурд водночас є і межею, і умовою існування формалізованого мислення. 

Він стає тим каталізатором, що спричиняє наукові відкриття, можливі лише за 

умови виходу мислення поза межі формалізованої системи: абсурдне в одній 

системі, в іншій може сприйматися як таке, що має смисл. Отже, абсурд 

демонструє не стільки іманентну відсутність смислу, скільки означає наявність 

смислу непроявленого, нечутного. 

Абсурд генетично пов’язаний з проблемою смислу та розуміння. Онтологія 

розуміння, що функціонує не стільки як спосіб пізнання, скільки як спосіб буття, 
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виходить із семантичного, рефлективного та екзистенційного планів. Розуміння 

означає впевненість суб’єкта в адекватності уявлень про дійсність. Умовою 

розуміння стає як ототожнення себе з Іншим, чия «присутність» робить людину 

нетотожною самій собі, так і збереження свого «Я» та внутрішньої дистанції як 

запоруки автономності існування самого Я. Безсвідомий характер цього «іншого» 

виштовхує людину на межу або поза межі «норми» – психічної, соціальної, 

моральної.  

ХХ сторіччя сповнене як прикладами порушення природного життя 

свідомості, так і прикладами її розпачливого опору, боротьби за свободу 

самопроекції та вибору тих мовних і культурних форм, що забезпечують зв’язок із 

стихією свідомості. Актуалізовані в цей час відчуття провини, страху, смерті, 

відчуження, проблеми свободи людини, розуміння й формування смислу як умови 

комунікації та існування склали підґрунтя екзистенціалізму (М. Гайдеґґер, 

К. Ясперс, Г. Марсель, А. Камю, Ж.-П. Сартр, Л. Шестов, М. Бердяєв).  

Екзистенційні категорії самотності, фрустрації, турботи, закинутості стають 

категоріальними в переломні часи. Незадоволення існуванням, позбавленим 

очевидних підстав, саме той локус, де подібна ситуація виникає досить часто, її 

результатом стає тяжіння до однієї із суміжних форм буття – царства смерті чи 

царства сновидінь. «Несправжність», тобто неподоланна випадковість «тут-

буття», існування  без підстави й мети переживається як абсурд. 

В екзистенційній філософії абсурд окреслений як відчуття метафізичної 

приреченості розуму, одержимого пізнанням сутності людини й буття, на трагічну 

антиномію визнання власного безсилля і бунту проти його очевидності. На шляху 

від ясного до таємничого традиційна мислительна стратегія не задовольняє 

людину, у результаті світ утрачає свою психологічну комфортність, стає 

загадковим, чужим. Свідомість руйнує сталі понятійно-мовні конструкції, у 

межах яких уже не можна індукувати мислительний процес. Подібний 

специфічний тип світовідчуття ідентифікується поза традиційними логічними 

схемами та структурами. Філософія розуміння людини визначає метод 

художнього зображення душевного життя – «мислення в образах» [255, с. 20]. 
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Таким чином, цілісність розуміння митецьких творів досягається не шляхом 

вивчення зовнішньої логіки, а проникненням у внутрішню логіку єдиної, цільної 

конструкції. Саме ця функція абсурду акцентується в концептуальних 

дослідженнях вітчизняних та зарубіжних науковців: Т. Гундорової, Р. Багрій, 

В. Подороги, Ж.- Ф. Жаккара, Р. Лаута та ін. 

Зовнішній світ, у який занурена людина, підлягає семіотизації тобто поділу 

на об’єкти, які щось означають, символізують, мають певний смисл, та на об’єкти, 

які репрезентують лише себе. Виокремлена за аналогією з біосферою 

(В. Вернадський) семіосфера є «і результатом і умовою розвитку культури» [65], 

водночас окремим «семіотичним простором» [198]. При цьому «різні мови, що 

заповнюють семіосферу, <…> виокремлюють у зовнішній реальності різні 

об’єкти» [198, с. 92].  

Специфіка епістемологічної парадигми (Фуко) абсурду як певної моделі 

буття взаємозумовлена «подвійністю семіотичної, знакової природи модерну» [97, 

с. 46]. Модернізм, орієнтований на сприйняття буття як естетичного феномена, 

засобами нової сугестивної образності, розкриває нові, необмежені можливості 

продукування та вираження «нечутного смислу» (Барт).  

Семіотичну структуру модернізму значною мірою формує прагнення автора 

«закріплювати себе знаково й текстуально». Його намір зреалізовується через 

творення текстового еквіваленту: «Так чи так зміщуючи мову, культурні знаки й 

символи, а отже, зміщуючи й суб’єктивізуючи смислову реальність, він одночасно 

маркує свою відсутність, різнорідність зі світом реальним. У цей спосіб він 

означує дійсність як емпіричну «порожнечу», тобто символізує свою 

«неприсутність» у світі об’єктів, і водночас закріплює свою присутність, 

освоюючи, привласнюючи їх за допомогою слів, образів, символів, у формі 

дискурсу, тексту. Відтак народжувана модерністська літературність спрямована 

не на правдоподібність зображення реального світу, а на віднесеність до знакової 

сфери культури» [97, с. 47].  

Традиційно репрезентація філософії та естетики абсурду співвідноситься із 

митецькою практикою Ф. Кафки, Дж. Джойса, М. Пруста, далі – А. Камю, Ж.-
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П. Сартра. У полі уваги цих  митців – рефлексії свідомості, що вступила в інші 

виміри та не має еквівалентів у традиційних мисленнєвих конструктах. Сучасні 

українські літературознавці Т. Гундорова [98], Г. Грабович [91] долучають до 

європейської модерної традиції М. Хвильового – «автора парадигматично 

модерністських творів «Я (Романтика)», «Арабески», «Вальдшнеп»…[90, с. 582], 

адже «структури, які ми спостерігаємо в тогочасній європейській літературі від 

Пруста, Кафки і до Джойса, органічні і для Хвильового, для його образного 

мислення (вони присутні в ньому) [89, с. 26].  

Епістемологічний механізм формування абсурдних конструкцій у текстах 

М. Хвильового розгортаєтся також у площинах, гомологічних із практикою 

російських модерністів. Одну з них репрезентує філософсько-естетична та творча 

практика угрупування російських митців «ОБЭРИУ» (1927), до якого входили 

Д. Хармс, К. Вагінов, О. Введенський, М. Заболоцький та ін. Це був митецький 

проект, структурований ідеєю пошуків глобального смислу, не тотожного сумі 

значень, орієнтований на проявлення «телеологізму матеріалу художньої 

творчості» (Туфанов). Митецька практика («заумь») була скерована на виявлення 

звуком онтологічних мовних структур і мінімалізацію антиномії «мисль»/«слово». 

Засобом сприйняття та відображення світу ставала робота над фонетичними 

ресурсами мови – «битва со смыслами» [124]. 

У текстах М. Хвильового типологічна модель дискурсивної практики 

реалізується в концептуальному модусі «запах слова» та наративній практиці 

«dramatized mind» (драматизованої свідомості), що дозволяє безпосередньо 

зображувати психічне життя персонажа шляхом поєднання «картинного модусу» 

зовнішнього світу з «драматичним модусом» світу його внутрішніх переживань 

[287, с .65]: «тоді блакитнить весна дзвональними дзвониками й похмуро 

костилить баба-яга-костянанога – сива зима із шкульгальною лицею в зимальну 

північ. (…) … І тоді дзвональна звена веснальної дзвими блакитнить на 

душальній душі поета» [329]. 

Власну семіотичну систему абсурду формує модерний театр як 

«інтелектуальна система означників» (Барт), «множина видовищних практик» 
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(Паві). Проявлена на рівні семіології іманентна незавершеність смислу, відчуття 

тотожності гри та реалій, театру та життя формують партитуру сприйняття 

глядача. Емоція абсурду – нерозуміння – виникає як реакція на критичний рівень 

новизни вражень та вимагає застосування нових (інших) операційних правил 

породження смислу. Автор у п’єсах абсурду націлений на словесну передачу 

зовнішнього світу як протилежного свідомості. П’єси демонструють певні 

семантичні протиріччя (241, с. 338), проявлені, зокрема як виражене тяжіння 

сценічної логіки до циркового абсурду. Він подає трансформовану модель 

карнавалу з традиційним зміщенням логіки, ексцентрикою, що зрештою формує 

окрему сигніфікативну систему. 

Драматургічний імпульс демонструє неможливість адекватного сприйняття 

та репрезентації світу в його цілісності. Ідеться про елементарний рівень – діалог, 

але усвідомлення неспроможності донести думку до безпосереднього 

співрозмовника приводить суб’єкта до абсурду «ситуації співіснування людини та 

світу» (Камю), скандалу, організованого розпачливим відчуттям «я існую, не 

будучи всім» (Рене Домаль) [124, с. 230]. Згодом подібні моделі активно 

представлені в європейських п’єсах театру абсурду С. Беккета, Е. Олбі, Е. Іонеску 

та ін.  

У семіосфері українського модерну моделі театру абсурду репрезентовані 

драматургією М. Куліша. Ю. Шерех визначає генезис естетики абсурду як рух 

автора від усвідомлення, що «….немає глибшої трагедії, як переконатися, що 

жити, як живе суспільство, не можна – і бути безсилим змінити життя 

суспільства» [345, с. 71]. Трагедія конфлікту «людини і суспільства, форми і 

реформи» [345, с. 74] в його п’єсах розгортається в «тему ставання людини. Ця 

тема трагічна, і в усі епохи вона була й залишається такою» [345, с. 78].  

Ідеологічні позиції модерністи розгортали з орієнтацією на ті елементи 

семіосфери, що іманентно є антифізичними. Основні позиції статті М. Матюшина 

«Спроба нового відчуття простору» (опублікованої українською мовою у «Новій 

генерації») [221] маніфестували нові просторові уявлення, що ставали 

відповідниками-еквівалентами філософських позицій модерних митців. Як засіб 
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виявити зв’язок між явищами та речами наголошувався специфічний 

«розширений погляд» (Матюшин). Вертикальність стосунків митця та реальності 

проявлялася як відчуття / переживання центру світу, який «одночасно присутній в 

усьому, знаходиться ускрізь» [124, с. 253–255]. Вихідна теза М. Матюшина 

транспонувалася модерними митцями в ідеологеми: «світ починає існувати тоді, 

коли митець впустив його в себе» та «кожна форма є світ» [221, с. 322]. Оскільки 

досягнення віртуального істинного «мыра» (Д. Хармс) досягається шляхом 

руйнування різноманітних асоціативних зв’язків («сдвиг») [124, с. 253–255], то 

саме абсурд стає для оберіутів засобом трансцендентного пізнання.  

Антиномічність світовідчуття, що є результатом абсурдної дійсності, стає 

концептуальною домінантою творчості письменників екзистенційного 

спрямування: «людина-філософ має передчуття, що під тією реальністю, в якій ми 

живемо і в якій ми є (sind), прихована друга, якась зовсім інша, що також є 

ілюзорною» [233, с. 40–54]. Мислення, що пластично рухається в межах різних 

логічних систем, формує відповідні моделі існування творчого суб’єкта та творчої 

енергії в безмежному просторі.  

Популярні та знані в митецьких колах геометрія Лобачевського, теорія 

А. Енштейна, Г. Мінковського, семіотичні дослідження П. Флоренського, 

Ч. Хінтона, П. Успенського, М. Лодиженського закладали підгрунтя нового типу 

філософування, орієнтованого на відкриття «світла істини», що відповідає 

множині істини. Стратегії філософів цілком відповідали мистецькі концепти: 

зміст як «багаторазовий і багатоскладовий», причому «множинність змістів» «не 

створюють ні в простій сумі, ні в органічному злитті єдиного змісту» [222]. 

Метафізична природа дискурсивної практики українського модернізму 

формувалася як відчуття існування в межах простору «історичного здійснення, 

<…> в якому долею стає те, що надчуттєвий світ, ідеї, Бог, моральний закон, 

авторитет розуму, прогрес, щастя більшості, культура, цивілізація втрачають 

властиву їм силу творення і починають бути нічим» (Гайдеґґер). Формами 

втілення нової свідомості стають «необарокові» (Ю. Лавріненко) моделі, що 

сформували дискурс літератури 1920–1930 років. Нові позиції, заманіфестовані у 
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творчості М. Хвильового, М. Йогансена, П. Тичини, О. Влизька та ін., 

проявляються як амбівалентний синтез ванітативних тем і могутнього 

креативного імпульсу-пошуку нової гармонії, проявлений в моделях світу-

лабіринту, світу-театру.  

Елітарний характер нового митецького стилю передбачає деструкцію сталих 

понятійно-мовних моделей, оскільки індукувати мислиннєвий процес в їхніх 

межах практично неможливо. Зсув, децентрація декларуються як можливість 

віднаходження та творення смислу. Відчуття митцями відсутності «непорушного 

буття» провокує деструкцію «колишніх закінчених канонічних форм» 

(О. Білецький).  

Герметичні тексти є «сумою нового світовідчуття, нових складних вібрацій» 

(Хвильовий), вони орієнтовані насамперед на «високорозвинених соціально й 

інтелектуально інтелектів, а не примітивів з «Літ. газети» (Яновський). Митці в 

деклараціях нового стилю послідовно демонстрували тяжіння до смислового та 

стильового маргінесу «…чогось подібного до їх творів, іменуємих інтермедіями, 

коментарями та прологами, ти (читачу, – О. М.) не зустрічав в жодній із відомих 

тобі літератур. <…> ти був присутній при народженні цілком нового 

літературного жанру, де глибина думки поєднана із витонченим словом, каламбур 

з оригінальністю, сльозина із теплою пародією на саму себе і велика та глибока 

радість із тією журбою, що так прикрашує слово мислителя» [329, с. 56–57]. 

Критика митецьку настанову на «багатовимірний текст» відзначала як факт: 

«Кінчається те, до чого можна підійти з певними трафаретами, зі сталими 

традиціями. Починається той світ, до якого треба підходити з великою 

обережністю. Там – те, що стоїть поза межами звичайного людського чуття і що 

можливо збагнуть лише творчим натхненням» (Ю. Меженко) . 

Події 1917-го року генерація митців 20-х – 30-х років переживала «як 

момент <…> власної долі, а не як щось ззовні <…> нав’язане» [35, с. 473]. 

«Буття» і «час» перед трансценденцією «загірньої комуни», туга за майбутнім, 

смислова наповненість людської екзистенції стають елементами світорозуміння 

Хвильового» [99, с. 26].  
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Акт і процес письма Хвильового, безумовно, безпосередньо ангажовані в 

історичний контекст, оскільки, «подібне до самої свободи, письмо є тільки 

момент, але це один ыз найбільш очевидних моментів в Історії, адже Історія  несе 

в собі можливість вибору й водночас указує на його межі. Саме тому, що письмо 

виникає як продукт учинку письменника, воно стикається з історією незрівнянно 

більш відчутно, ніж інші шари літератури [20, с. 414] На рівні індивідуальної 

психології маргінальне може стати центральним.  

Усепоглинаюче знищення центрального маргінальним переноситься в 

соціальний план, проявляється як образ-координата означення нової митецької 

стилістики: «пролетарське мистецтво воістину буде творити чудеса, воістину буде 

могутнім чинником в розвиткові людськості й поведе її до ненависних 

просвітянинові «тихих озер загірної комуни», де зустріне людину – «втілений 

прообраз тієї надзвичайної Марії», що «стоїть на гранях невідомих віків». [329, 

с. 97]. 

Між тим варто взяти до уваги авторитетний у структуралізмі «самоопис» 

(Лотман) як авторську модель рецепції власної творчості. Подібні авторські 

прояви вчений характеризує як «найвищу форму структурної організації 

семіотичної системи» [198, с. 170], певну настанову автора відносно 

структурування та стратегій відчитування тексту. Задана автором модель 

відчитування зберігає суверенність тексту в локусі між таємничою історією його 

створення та некерованим напрямком майбутніх відчитувань [119, с. 678]. 

Відчуття та переживання Хвильовим «ненорми» було тотальним, стан епохи 

описується ним у термінах хвороби: «Щоб творити справжнє мистецтво, треба 

відчувати свою епоху, треба знати, на що вона хворіє. <…> Ми, «олімпійці», не 

тільки відчуваємо запах наших днів, але й аналізуємо всю складність 

переходового періоду» [329, с. 326]. Феномен «розколотої свідомості» (Лейн) 

митця продукує прорив в паралельні / інші інтелектуальні площини, які 

знаходяться поза законами формальної логіки та традиційних мислиннєвих 

операцій. 

Тож закономірно, що екзистенційний проект Хвильового передбачає 
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інтеграцію і автора, і читача у свідомість персонажів – маргіналів, хворих, тих, що 

перебувають у проміжних психічних станах, мешканців санаторійної зони, тобто 

існують «поза офіційним дискурсом» (Фуко). У тексті, який є еквівалентом 

кризової свідомості, смисл не проявляється емпірично.  

Означувальна (сигніфікативна) практика митця мала б забезпечити «зв’язок 

слова з універсальними поняттями» (Дельоз), орієнтована насамперед на 

концентрацію в тексті інтенціональних та формальних структур із множинною 

семантикою. Ідеологічний акцент абсурдного тексту формує нігіляція 

традиційних імплікативних моделей, події вступають у стосунки квазі-

причинності, певної нереальної, примарної каузальності [104, с. 55]. Роль сюжету 

та фабули в текстах абсурду мінімалізована, натомість ідейними структурантами 

стають події, що, «подібно до кристалів, ростуть тільки від межі або на межах».  

Розуміння смислу, як такого, що «не існує іманентно», а відтворюється, 

«ніколи не є першопочатком, але завжди чимось спричиненим, породженим» 

[104, с. 134], може бути перспективним шляхом до побудови семіотичної системи 

абсурду.  

«Ієрархічна побудова, послідовність елементів, які несуть смисл тексту 

орієнтує на сприйняття його змісту як єдиного організованого цілого, відсікаючи, 

не впускаючи в текст всі відгалуження думки, всі можливі траекторії її руху, що 

не відповідають цій організованості. <…> Якщо зруйнувати настанову на 

сприйняття смислу як повного, гомогенного, що розгортається послідовно та 

безперервно, то «проявиться поверхня тексту» [104, с. 86], виявляться маргінальні 

смисли з точки зору домінуючої в книзі логіки, які, однак, присутні в тексті і 

вступають у конфлікт з «центральними» смислами. Роль, функція нелінійного 

письма полягає в тому, щоб надати можливості думці проявитися <…> без 

відсічення того, що може «зіпсувати» лінійну структуру, не вписатися в неї [294, 

с. 40], у нелінійному тексті думка рухається не в порожнечі, а у створеному 

культурою смисловому просторі, рух у такому просторі формує нові смислові 

ефекти. 

Перспективи відтворення /  відчитування текстів формує розуміння того, що 
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«значення ланцюжка елементів, що розходиться «вусебіч» від будь-якого слова з 

функцією розрізнення та транслювання смислу, демонструють реальне існування 

утвореної цими елементами безперервної, здатної до поширення мережі» [294, 

с. 37].  

Ю. Лотман у низці досліджень «Динамічна модель семіотичної системи» 

(1974), «Феномен культури» (1978), «Про семіосферу» (1984), «Пам’ять 

культури» (1986), «Всередині мислячих світів» (1996 ), «Культура і вибух» (1992), 

«Непередбачувані механізми культури» (1989–1991 ) сформулював основи теорії 

семіосфери. У названих текстах сформульовані основи теорії семіотики. Учений 

спирається на теорії біосфери Володимира Вернадського, ідею діалогу Михайла 

Бахтіна та, за припущеннями дослідників (Сузі Франк), теорію Анрі Берґсона. 

Пізніше він адаптував до законів розвитку гуманітарнистики теорії лауреата 

Нобелівської премії Іллі Пригожина .  

Учення І. Пригожина про дисипативні структури (часово-просторові 

структури), які існують тільки тоді, коли крізь них струмує потік енергії; ситуації 

флуктуації – відхилення певних елементів у системі від норми, які не приводять 

до змін у ній. Інколи флуктуація стає інтенсивною, тоді система не витримує 

навантаження. Цю точку І. Пригожин називає точкою біфуркації. Неможливо 

передбачити, що станеться із системою, вона може зруйнуватись або перейти на 

новий рівень організації [261].  

Структура семіосфери, за Ю. Лотманом, асиметрична. Це проявляється як 

система спрямованих струменів внутрішніх переключень, якими пронизана вся 

товща семіосфери. Усі елементи семіосфери знаходяться в динамічному 

співвідношенні, вони постійно змінюють формули стосунків одне з одним. 

Асиметрія семіосфери проявляється у співвідношенні «центр семіосфери – її 

периферія» [198, с. 164; 227]. Учений визначає, що «генератор текстів, як правило, 

знаходиться в ядерній структурі семіосфери, а отримувач – на периферії», «одні й 

ті ж самі простори семіосфери можуть в одних моделях бути центрами, в інших – 

периферією» [198, с. 172], часом бурхлива семіотична діяльність приводить до 

прискореного «визрівання» периферійних центрів і до продукування ними своїх 
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метаописів, які можуть функціонувати як претенденти на універсальну структуру 

метаописів для всієї семіосфери.  

Для продуктивного контакту з текстами абсурду варто взяти до уваги 

продуктивний постулат Ю. Лотмана стосовно того, що «посилення інтенсивності 

семіотичних процесів у межовій смузі семіосфери зумовлене постійними 

зовнішніми втручаннями. Зовнішній простір за межами – місце триваючого 

діалогу. Елементарним механізмом переключення є діалог». [201, с. 191]. 

Декларації ваплітян-ідеологів фіксували основні стратегічні завдання: 

«окремий факт, навіть добре віддзеркалений, є не більш як музейний експонат, 

неподібний до свого живого прообраза лише тим, що суть мертвий. Живе ж тільки 

комплексна система фактів, втілена в поетичний образ як в невмирущий символ 

жадань, турбот, поразок і перемог кляси та її епохи. На зміну натуралістичній 

літературі як мистецтву віддзеркалення окремих фактів, не зв’язаних між собою, – 

конче і швидко мусить прийти активний романтизм». [59, с.56–60; 58–59]. 

Світовідчуття Хвильового сприймає дійсність як конфлікт, що виникає в 

результаті стійкого відчуття розірваності самої дійсності та уяви про неї. Однією 

із причин стає рефлексія «термідоріанського переродження революції» 

(Хвильовий). Митець скасовує момент синтезу, підміняючи діалектичне бачення 

світу декларацією абсурду: «Діалектика є революційний нерв марксизму і в той 

же час є логіка протиріч» [329, с. 669]. Тотальна абсурдність проявляється як 

феномен «розколотої свідомості», декларований митцем досить відверто: «Коли 

ти революціонер, ти не раз розколеш  своє «Я». Але коли ти обиватель і служиш, 

припустім, у якомусь департаменті, то хоч ти об’єктивно й маєш тенденцію бути 

царем природи, але суб’єктивно ти – гоголівський герой. Справа тільки в тому: чи 

бути тобі Акакієм Акакієвичем, чи держимордою. Тут маєш вибір» [329, с. 105]; 

«Наше гасло – вияви подвійність людини нашого часу, покажи своє справжнє 

“я”» [329, с. 104]. 

Якщо аксіологічна шкала абсурду таких «трагічних мислителів» як 

Достоєвський, Кіркегард, Камю формується апологією «ідеї – почуття», згідно з 

якою особиста ідеологія та емоції нероздільні, то варіант М. Хвильового 
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демонструє дихотономію психології та переконання: «Идеологически, поскольку 

идеология вырабатывается главным образом интеллектом, я считаю себя 

выдержанным марксистом-коммунистом, но в  психике я себя таковым не могу 

считать и считаю, что не вправе скрывать это. <…> во мне, романтике, мечтателе, 

– всегда происходит внутренняя борьба» [329, с. 830–837]. 

Інше вістря абсурду сформувала різка нервова неврівноваженість 

М. Хвильового, зумовлена сухотами та життєвими обставинами, про які він пише 

в листах до М. Зерова: «Професура найшла в моїм організмі багато хвороб 

(головна – в різкій формі неврастенія)» [329, с. 846], «зараз тривожить (чорт би її 

побрав)  неврастенія, як кажуть професори, в різкій формі» [329, с. 850] і анамнез: 

«Уявіть, дорогий Миколо Костевичу, людину, яка до божевілля любить шоколад, 

яка кожної миті відчуває густий запах життя, яка, нарешті, вічно в колі химерних 

асоціацій, – уявіть цю людину на прекрасній вечірній сніговій дорозі, коли тільки-

но смеркло і на селі перекликаються собаки, коли зимова тиша так, як 

віфлеємська зоря, стоїть над оселею, уявіть цю людину на такому фоні в колі 

дикої гайдамаччини, яка везе цю людину на розстріл. Це – я, і так один раз, і так – 

другий. Картина, як бачите, остільки патетична, що ніяк не можна її читати, не 

пустивши сльозу. Як же: шоколад, запах, вечірня оселя і т. д. Але коли до цього 

додати і те, що цій людині бабусин кіт намуркотів якусь «заозерну» казку, – то 

матимемо «зреліще» остаточно «умілітельное». Та, бачите, я й на цьому не хочу 

зупинятися. Треба ж додати ще й те, що 3 роки походів, голодовки, справжнього 

жаху, який описати я ніяк не ризикну, 3 роки голгофи в квадраті на далеких полях 

Галичини, в Карпатах, в Румунії і т.д і т.д., – все це теж що-небудь значить. 

Це я для того, дорогий Миколо Костевичу, пишу, що, не бажаючи видавати 

себе за складну натуру, я все-таки просив би вас не судити мене так суворо, як 

того я заслужив. І справді: при всій своїй нормальності я все-таки, коли провіряю 

себе, трошки психічно ненормальний. І з’ясовується це тим, про що я писав на 

початку свого листа. Саме життєві пертурбації довели мене до такого стану» [329, 

с. 852].  

Тематизація М. Хвильовим своєї біографічної особистості досить 
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послідовна: «… себе помучити, і себе і другого (це патологічне явище, між іншим, 

я за собою спостерігав з дитинства: любив когось мучити,  щоб цим себе мучити, і 

коли Вероніка із «Силуетів» розказує, як вона давила пальчик, то це – уривок із 

моєї біографії)» [329, с. 850]. Тотожні моменти у вказаному листі до Зерова та 

тексті «Арабесок» переконують у послідовності автора відносно заявленої 

стратегії: «я можу бути автором тільки одного твору» [329, с. 34].  

Ідеологічний акцент абсурдного тексту формує нігіляція традиційних 

імплікативних моделей, події вступають у стосунки квазі-причинності, певної 

нереальної, примарної каузальності [104, с. 55; 64]. Формування дискурсивної 

практики абсурду практично зреалізовується як опозиція «лінійного» та 

«нелінійного письма» (Суботін). Нелінійне письмо розриває одновимірність 

тексту, дає простір для руху думки, можливість рухатися в різних напрямках, 

здійснювати переходи в інші виміри. Новий образ наближується до 

парадоксальної конституції теорії смислу.  

Стратегії екстеріоризації відповідає текст-ландшафт, у якому відповідні 

моделі абсурду формують ідіолект митця. Продуктивними в практиці митця 

стають форми, що мають можливості породжувати «пусті місця», а з ними й нові 

непідконтрольні ситуації інтерпретації, ситуації діалогу. З одного боку, текст 

виступає як партитура, з іншого – як індивідуальні можливості читача (В. Ізер).  

Саме завдяки «безситуативності» тексту взаємодія тексту із читачем 

стабілізується за допомогою своєрідної системи зворотного зв’язку, коли 

порожнеча в процесі діалогу між текстом та читачем формує умови для 

взаєморозуміння, для створення певного ситуативного каркасу. Кожна подія 

вартісна не завдяки тому смислу, який читачі схильні йому приписувати, а 

скоріше тим «невидимим» автономним значенням, що реалізується в асоціації 

подій. Оскільки характер такої конвергенції історично та типологічно рухомий, 

варто говорити не тільки про «віртуальний смисл» (Г.-Р. Яусс) тексту, що 

відчитується, а й про постійну зміну оптики читання, або ж про зміну самої 

природи читання тексту [109, с. 95].  

Опозиція двох полюсів сприйняття тексту, коли читач бачить, що образи в 
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полі його сприйняття – образи самого життя, і розуміє, що це не саме життя, а 

його художнє відображення. Розуміння читача формується поступово й 

послідовно. Свідченням ангажованого сприйняття сучасниками творів 

М. Хвильового промовистим може бути такий факт: «У лютому місяці в 

помешканні Звягельського райсельбуду літгуртком Плуга при педтехнікумі було 

влаштовано літсуд над оповіданням Хвильового «Я». На літсуд зібралася 

величезна аудиторія. 

Прокурор зачитав акта обвинувачення, який грунтувався на тому: 1) Склад 

ЧК в особі «Я», доктора Тагабата, Андрюші і дегенерата не відповідав вимогам 

дійсних комунарів, тому що в оточенні бандитизму і ворожнечі вони спокійно 

«випивали» і підписували – розстрілять. 2). Наслідком байдужості такої була 

жертва ЧК – Мати «Я», проти якої певних фактів у її злочині не було і 3) ті 

сумління і сентиментальність «Я», – як доповнюючий контрасту всю 

індивідуальність «Я», що ніяк не в’язалось з його складом натури. Після довгих 

промов прокуратури, а також захисника, було твір обговорено промовцями з 

публіки. Слово брало до 10 чоловік і всі були за вчинок, зроблений «Я». Після 

довгих суперечок– суд пішов на нараду і остаточне вирішення виніс (склад суду– 

голова і чотири члени): розстріли виправдати за винятком 2 осіб. Коли ж вирок 

голосувала вся аудиторія – було ухвалено більшістю голосів «Я» виправдати» 

[192]. 

Принцип множини інтерпретацій наближує до відкриття множини істини, 

лише множина їх може відповідати «світу істини», формуються підґрунтя нового 

типу  філософування. 

Усвідомлення неможливості звести розуміння та тлумачення тексту до 

логічно непротирічного алгоритму, що є специфікою текстів абсурду 

М. Хвильового, робить фактично приреченим намір інтерпретатора вийти поза 

межі «герметичного кола» [322, с. 202]. Автор провокує хибне припущення, що 

формування змісту цілого можливе за умови розуміння частин, наражає на 

небезпеку продукування «фрагментарних» смислів, які в сукупності не складають 

смислового цілого. У такий спосіб інтерпретатор включається в процес снування 
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герметичним колом, що, за Гайдеґґером, є запорукою відтворення смислу, 

«випередженням самого «тут-буття» [322, с. 207]. 

Творчість Миколи Хвильового є проміжним етапом між двома періодами, 

один із яких позначається абсолютним динамізмом творчих сил, а другий – 

тотальним руйнуванням сподівань. Перший з них характеризується тяжінням до 

авангарду, у ньому домінує метафізичне прагнення охопити всесвіт, інший – 

спрямований до абсурду, і ним керує тяжка екзистенційна криза. 

Абсурдна свідомість є особливим станом «ясності», яка, на думку К. 

Ясперса, є «межовою ситуацією» між життям і смертю. Абсурд постає як 

індикатор кризи системи, яка вже склалася, «симптом порушення рівноваги в 

житті свідомості» [295]. 

Абсурд виникає не тільки як розрив між світом та людиною, дійсністю та 

мистецтвом, але і як пошук їх синтезу: «У європейській культурі XX сторіччя 

абсурд став аргументом на користь докорінної єдності світу. Це по-перше, а по-

друге, він став демонстрацією внутрішньої хаотичності, невпорядкованості цієї 

єдності» [45, с. 70]. Як зауважує І. Бражніков, «абсурд у тому чи іншому вигляді – 

як елемент поетики чи як тип світовідчуття – пронизує собою все мистецтво» [50, 

с. 205]. 

Трансляція життєвого досвіду у форми творчості проявляється через 

адекватні для нового типу світосприйняття моделі модернізму. Формами їхнього 

втілення стають символізм, алегорії, емблематичність, орнаменталізм. Акт і 

процес письма Хвильового безпосередньо ангажовані в історичний контекст, 

оскільки, «подібне до самої свободи, письмо є тільки момент, але це один з 

найбільш очевидних моментів в Історії, адже Історія несе в собі можливість 

вибору і водночас указує на його межі. Саме тому, що письмо виникає як продукт 

вчинку письменника, воно стикається з історією незрівнянно більш відчутно, ніж 

інші форми літератури» [19, с. 414]. 

Абсурд виникає як симптом внутрішніх або зовнішніх порушень органічної 

рівноваги в житті свідомості, є сигналом того, що світ виходить поза межі уявлень 

суб’єкта про нього. Внутрішні порушення природного ритму свідомості 
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означають руйнування того ментального поля, що «просвічує кожне поняття до 

«очевидності» [290, с. 142]. 

Афективний психічний стан героїв знімає межу між концептуальною 

реальністю та віртуальною, яка проявляється у творенні двох паралельних потоків 

дійсного та наддійсного буття. Письменник досліджує містику проміжного стану 

свідомості на межі реального та ірреального, де все невизначене й багатозначне, 

як це буває, коли зв’язок між причиною і наслідком зникає. 

Революційна сутність мистецьких намірів М. Хвильового знаходить 

вираження у спробі деструкції традиційної системи «людина і світ», поєднання 

есхатології внутрішнього буття з історією зовнішнього світу. 

Окільки саме периферія, межа функціонує як простір «породження смислу» 

(Лотман, Дельоз), вона стає місцем, де формується нова / інша мислиннєва 

стратегія. 

Формування ідеологеми тексту відбувається в результаті «динамічного 

співвідношенні всіх елементів семіосфери» [197, с. 19], насамперед прострових, 

що «постійно змінюють формули стосунків між собою» [197, с. 19]. Стратегія 

автора й не передбачає появу фіксованого смислу як результату тексту; специфіка 

часо-просторових кострукцій у тексті організовує таку подію тексту, яка триває 

вже «поза межами» тексту [201, с. 191]. 

Феномен української літератури 20–30 років ХХ сторіччя полягає в тому, 

що вона відбулася (здійснилася) під знаком «повної романтизації соціалістичної 

ідеї, що породила романтичну метафізичну картину світу, в якій ідеальний світ 

реальніший за будь-який справжній і дійсний» [100].  

Метафізична природа дискурсивної практики українського модернізму [99, 

с. 26] формувалася як необхідна передумова фіксації процесуальності 

відтворюваності буття людини, що не проявлена у формах буденного досвіду, але 

є частиною цього досвіду та зумовлює його, іманентне відчуття існування в 

межах простору «історичного здійснення, <…> в якому долею стає те, що 

надчуттєвий світ, ідеї, Бог, моральний закон, авторитет розуму, прогрес, щастя 

більшості, культура, цивілізація втрачають властиву їм силу творення і починають 
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бути нічим» [99, с. 27]. 

Модель літератури як художньої версії певного часового відрізка та 

конкретно-історичних подій руйнується в результаті утвердження моделі 

літератури-антифізису (Барт), що полягає у звільненні людини від відчуження 

засобами «руйнування будь-якої ілюзії», насамперед ілюзії «оманливої видимості 

фізичної реальності (псевдофізису)» [20, с. 419], проявленої емпірично. 

Ідеологічні позиції активного романтизму розгорталися з орієнтацією на ті 

елементи семіосфери, що іманентно є антифізичними. Комплекси деталей 

зовнішнього та внутрішнього світів викликають спогади, породжують потоки 

асоціацій, визначними стають випадок, ілюзія, марення.  

Глибоко занурені в підсвідоме, складні психічні форми характеризуються 

надзвичайною динамікою, одночасним існуванням безлічі прихованих унікальних 

елементів. Проблематичність їхньої артикуляції полягає в тому, що, орієнтована 

на передачу інформації в певній граматичній і логічній формі, мова людей мало 

пристосована для відтворення спонтанних переживань. Ті прояви, які знайшли 

для себе шлях назовні, сприймаються як код, ієрогліф, підлягають  детальному 

аналізу та глибокому витлумаченню. Це спонукає митця до використання нових 

риторичних практик. 

Цю ситуацію спостерігає Ю. Шерех: «Звідки враження непрозорості, 

орнаментальності, несподіваних перестрибів, суб’єктивної сваволі, навіть 

хаотичності. Крім широти асоціацій, <...> тут позначається той улюблений засіб 

Хвильового, що його можна назвати технікою переключення... Мостів Хвильовий 

не будує і знаків рівності не ставить, визначень не подає, рятівної руки не 

простягає...пише для здогадливого читача. Самою манерою письма він відкидає 

примітив, шукає рівних собі. Переключення термінів для нього – внутрішня 

потреба. Це гра. Але далеко не тільки гра.  Бо кожний новий образ показує інший 

аспект того самого явища, і з кожним новим ракурсом ми бачимо це явище в 

новому світлі» [ 345, с. 48]. 

Антиномії співіснують в уяві, наближають до тієї точки, де «життя та 

смерть, реальне та вигадане, минуле та майбутнє, високе і нице не сприймаються  
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як протиріччя» (А. Бретон). Принципову можливість існування відкритих 

структур свідомості митець показує як діалогічну екзистенцію «Я». У проекті 

митця Істина існує як зникаюча крапка тексту. Інтерсуб’єктивний досвід 

переживання реальності й невловимості універсальної Істини породжує нову 

митецьку практику як адекватну форму існування. Продуктивною стратегією 

адекватного відчитування текстів подібного типу може бути така думка Р. Барта: 

«аналіз – це прогулянка текстом; указані проблеми постануть перед нами у 

вигляді цитат, що відсилають нас до різних галузей культури, як відправні пункти 

того чи іншого коду, але не як детермінації» [21, с. 420]. 

Ю. Шерех пише: «Позірний хаос викладу не тільки стимулює думку читача, 

він не тільки відштовхує <…> примітива, він ще доносить до читача те, що 

Хвильовий високо цінив у літературній творчості і що він називав «запах слова». 

Письменник викликає цей запах, і це робить читача співучасником гри. «Хаос» у 

дійсності показується нехай експериментальною, але високою організацією 

тексту» [ 345, с. 47]. 

Автор інтерпретує світ як певну фігуру, яку треба прочитати, світ постає як 

книга, життя як текст. Отже, М. Хвильовий ухвалює екзистенційне рішення. Ним 

стає текст – єдине, що залишається. Позбавлений можливості творчості як 

«звільнення і подолання» (М. Бердяєв), він ставить крапку й у житті.  

 

Висновки до першого розділу  

 

М. Хвильовий увійшов в історію української літератури як унікальне 

художнє явище. Украй суперечливі й неоднозначні критичні відгуки сучасників 

склали його мистецьку репутацію. Ситуація ідеологічної нігіляції його постаті і 

творчості в культурному просторі після самогубства позначилася на інтенсивності 

та адекватності літературознавчого вивчення доробку автора.  

Однак, попри осяжний корпус наукових досліджень, лишаються питання, 

які ще не стали предметом наукових студій. Зокрема й досі твори М. Хвильового 
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не розглядалися як тексти абсурду, які формують/входять у семіосферу із 

залученням широкого культурно-історичного та літературного контексту. 

Поняття «абсурд» традиційно входить до переліку найбільш проблемних 

щодо визначення в низці гуманітарних дисциплін. У кожну культурно-історичну 

добу акцентувалися різні характеристики цієї категорії. Для того, щоб абсурд з 

рівня логічних чи буттєвих парадоксів перейшов у характеристику художньої 

системи, мало сформуватись абсолютно нове («постніцшеанське») сприйняття 

мистецтва (тексту) і світу, яке не передбачає причинно-наслідкових зв’язків між 

ними [244]. Ключовою для філософії і перспективною для літератури стала 

концепція екзистенціалістів, які змістили в розумінні абсурду акцент з логіко-

гносеологічної площини в онтологічну. 

Переконлива й продуктивна дефініція абсурду належить О. Буреніній, яка 

говорить, що абсурд має три ключових принципи: естетична категорія, яка 

відображає негативні якості світу; заперечення центрального компонента 

раціональності – логіки (тобто перверсія і / або зникнення смислу) та 

метафізичного абсурду (тобто виходу поза межі розуму як такого).  

Засадничим для дослідження є вчення Ю. Лотмана про структуру 

семіосфери, яка складається з ядра (домінантного компонента) і периферії 

(каталізатора). У текстах абсурду ця аксіологія нестабільна, структурні 

компоненти перебувають у динамічних взаєминах. Тому у формуванні семіосфери 

абсурду художнього тексту межа актуалізується як важлива функціональна й 

структурна частина семіотичного механізму. Парадокс як чинник парадигми 

«бунту проти логіки» (Хвильовий) є тим каталізатором, який перемикає 

модальність смислу в інші площини; формує стратегії відчитування тексту, 

орієнтовані на перегляд стабільних фіксованих смислових структур. З іншого 

боку, розуміння смислу як такого, що «не існує іманентно, а відтворюється», стає 

перспективним шляхом до побудови семіотичної системи абсурду.  
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РОЗДІЛ 2  СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ ТЕКСТУ АБСУРДУ В ХУДОЖНІЙ 

ПРОЗІ М. ХВИЛЬОВОГО 

 

2.1 «Вступна новела»: варіанти інтерпретаційних кодів 

 

Якщо погодитись із тим, що Хвильовий, керуючись «принципом 

детектива», поклав «на самісінькій поверхні листочок посеред таких самих 

листочків», «у сам шифр <...> ключі дешифрування <…>.своєї творчості», та ще й 

«дублює ключі-дешифратори в різних кодових системах» [257, с. 145], то 

останній абзац «Вступної новели» (1927) може виявитись варіантом подібного 

тексту-коду.  

Початок та кінець фрагменту новели, організованого екзальтичним 

поєднанням життя і смерті, позначені закликами «Драстуй, Юліане Шпол! 

Драстуй, запашне життя!» [329, с. 35]. У центр фрагмента винесена надзвичайно 

важлива для митця емоція: «Завтра піду на могилу комунара, автора «Ударів 

молота і серця» Я понесу йому пучок синьооких фіалок і там згадаю про свою 

загадкову смерть» [329, с. 35]. А ключем для «допитливого читача» може бути 

написана М. Хвильовим у тому самому 1927 році передмова  до збірки Василя 

Еллана [329, с. 331–343]. 

Хвильовий починає статтю про поета [329, с. 331–343] актуалізацією 

виключного значення називання – псевдоніма для митця. На грі та зіставленні 

різних образів поета, що ховається за певними іменами (Вас. Еллан, Вал. Проноза, 

Блакитний) ґрунтується розвідка ангажованого в ситуацію колеги. Особисту 

проблему називання Микола Фітільов вирішує в аналогічний спосіб: із низки 

псевдо, що ними користувався (Дядько Микола, М. Псьол, М. Заноза, 

М. Тростянецький та ін.), письменник обирає те, що найбільш відповідає 

внутрішній суті та життєвій позиції – Хвильовий (від хвилина, мить, хвиля, 

хвилювати). «Енергетичну сутність імені» (Лосєв) відчували й сучасники: «… 

Істинно Хвильовий. Сам хвилюється і нас усіх п’янить і непокоїть, дратує, 

знесилює, і полонить. Аскет і фанатик, жорстокий до себе і до інших, хворобливо 
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вражливий і гордий, недоторканий і суворий, а часом – ніжний і сором’язливий, 

химерний характерник, залюблений у слово, у форму, мрійник» [186, с. 526]. 

Подібна гра іменами традиційна в колі митців, які відчували неможливість 

«прямої розмови про дійсність» і відповідно виражали себе «тут і тепер» як 

власне «Я» [255, с. 124; 179]. Заміщення однієї людини іншою фіксується в імені.  

У такий спосіб події в тексті відокремлюються від індивідуальної психології 

й утримуються «індивідуальною екзистенційною формою» [255, с. 124]. Так гра 

іменами відображає й світоглядну позицію Даніїла Хармса, організовану 

відчуттям «я – світ, але світ не я» [124, с. 230]. Заміщення реального авторського 

«Я» ідеально можливим Іншим стає стратегією Кіркегора. Ідеться про влаштовану 

самим автором гру перестановок: він у цій ситуації не присутній у тексті, його 

«заміщує» інша персона.  

Хвильовий у статті «Вас. Еллан» підкреслює в особі та творчості поета те, 

що могло б характеризувати і його самого: Еллан «був «нескінчений малюнок», 

що «горить червоним одсвітом пожеж» [328, с. 335], «він був ліриком своєї епохи 

<…> він мав талант відчувати запах свого часу, виливати його в певні поетичні 

образи й тим передавати іншим» [328, с. 332]. Для автора, який любив «запах 

слів», вони були «не ширмою від життя і не відбитком життя, як учить офіційна 

марксистська філософія. Вони були для нього частиною життя» [345, с. 58]. Уже в 

1928 році М. Куліш із болем пише в листі до А. Любченка: «Оце уночі верталися з 

Григоровичем з полювання, ждали поїзда на півстанку, так Григорович між іншим 

сказав, що «беруть літа своє, не так уже пахне життя, як пахло воно п’ять, навіть 

три роки назад». Мені страшенно стало жаль чогось. І Григоровича стало жаль… 

на полустанку (а він його оспівав у своїх синіх етюдах, пам’ятаєш?)» [210, с. 209]. 

Модальність дослідження акцентує відчуття глибокої спорідненості творчих 

амбіцій поетів: Елланові герої «бачать думи і настрої свого оточення й, нарешті, 

бачать себе», соціальну революцію відчувають як «музику найбільшої радості» 

[328, с. 332]. Знаком декларованої в передмові духовної єдності Еллана та ідей 

Паризької комуни, комунарів («він знав, звідкіля він, як поет, веде свою 

родословну, і хто зрозуміє його» [328, с. 336] у «Вступній новелі» стає «пучок 
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синьооких фіалок» [328, с. 35].  

Золота фіалка була однією з найвищих нагород на щорічних поетичних 

змаганнях (jeux floraux) у Тулузі середньовічної Франції. Синій колір, що складає  

основну кольористичну палітру новели («синя вода», «синя буря»), як медіум 

правди, символ безсмертя психологами пов’язуються із душевним звільненням. 

Символіка квітки створює відчуття вічної відновлюваності життя, зв’язку земного 

та небесного, стає в новелі знаком польоту думки, братської єдності романтиків, 

ліриків різних епох. 

Зрештою, проблематика статті М. Хвильового виходить далеко за межі 

аналізу творчого доробку конкретного митця та торкається проблем 

концептуально важливих – стану лірики та ліриків у сучасному житті та 

мистецтві. Трансформація художніх засад у сучасній йому художній ситуації 

видається М. Хвильовому трагічно - невтішною: «наша епоха зовсім не лірична й 

саме в тому сенсі, що вона органічно не виносить ліриків <…> особливо коли ці 

лірики роблять спроби примирити «чистий раціоналізм» із романтизмом своєї 

натури..» [328, с. 340], «новий мотив – мотив часів непу, коли для соціального 

лірика склалась неможлива ситуація. З одного боку, ти переможець, а з другого – 

ти зовсім навпаки, і ніяк не переможець. <...> З одного боку, ти мусиш 

(обов’язково мусиш) душити «живе слово», бо воно є не що інше, як продукт 

буржуазної культури, а з другого – ти, наперекір диктатурі пролетаріяту, сам 

хочеш почути це «живе слово», бо ти вже затоскував за ним і задихаєшся в сірій, 

нудній і роздериротазівотній казенщині “Єпархіальних новостей”, що її, 

казенщину, до речі, породжує те буття, яке визначає твою свідомість.» [328, 

с. 339]. 

Свідомість митця орієнтована на принципово інший вектор майбутнього. 

Він бачив його не фактичним, а смисловим, у вигляді ментальних проекцій та 

конфігурацій. Звідси авангардова орієнтація на автентичність, оригінальність, 

новизну: «Я вірю в «загірну комуну» і вірю так божевільно, що можна вмерти. Я – 

мрійник і з висоти свого незрівняного нахабства плюю на слинявий «скепсис» 

нашого скептичного віку» («Вступна новела»), «...о мій прекрасний 



62 

 

загоризонтний краю! Вірю! Вірю так глибоко, так незносно як пахнуть на забутих 

кварталах степові бур’яни. Вірю! ...Бо бачу – і Дафніса, і Хлою, і молоде кохання, 

а далі Бокаччо «Ameto», а далі ідилія на обніжках духмяних степів. Отари 

золоторунних і зелена пісня, мов хміль, тиха, мов пух на скроню...» («Лілюлі»). 

Як міг митець продемонструвати проект тексту як автономної реальності? 

Очевидно, роблячи текст незвичайною, окремою реальністю, відмінною від 

реальності емпіричного світу. Кредо Хвильового – право митця «віддзеркалювати 

всю епоху громадянської війни – такої жорстокої в своїй реальності й такої м’яко-

романтичної й без кінця прекрасної в своїх конечних стремліннях» [329, с. 335], 

«як ми відчували соціальну революцію, як вона звучала нам» [329, с. 334], – стає 

основою його творчого методу.  

Таким чином, організовується «тип екзистенційного повідомлення» [255, 

с. 47], у якому акцент переноситься з того, що говориться на те, як це говориться. 

Відчайдушно-експериментальна форма «Вступної новели» може бути відповіддю 

на комунікативну ситуацію 20–30 років, категоричним жестом митця, 

виборюваним ним правом ствердження романтики, лірики як органічної форми 

реалізації особистості в тоталітарному абсурдному світі. У прагненні встановити 

метафізику смислу Хвильовий намагався створити поетичну систему, спроможну 

не тільки пізнати, а й відобразити світ у його цілісності, співвідносну з ідеєю 

тексту як «багатовимірного простору» (Р. Барт). 

За умови, що зміст твору живе не в митцеві, а в «розуміючому» (Потебня), 

свідома гра опозиціями та літературними сподіваннями читача залишається 

основною ланкою  авторської стратегії. Кодом розрізнення «гри від життя чи 

<…> гри в житті від життя без гри» [345, с. 57] стає  «запах слів». Запах для 

Хвильового – індекс життя, тонке розрізнення запахів – засіб розкодовувати 

нетривкі, унікальні смисли. Гра триває, маски змінюються, весела компанія 

миттєво, влучно діагностує ситуацію: «До Держвидаву мусив зайти сьогодні 

якийсь начальник, і тому в одній кімнаті пахло репейним маслом – саме тим, що 

не з agrimonia eupatorium, а з lарра». Фраза компактно окреслює ситуацію. Ідеться 

про різні лікарські засоби – одне масло (agrimonia eupatorium) вживається як 
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внутрішні ліки, інше (з lарра) – косметичний засіб. Очевидно, мається на увазі 

тенденція до пріоритету зовнішнього, удаваного, аніж акценту на справжній 

сутності, фраза корелює зі згадкою про «свідоме французьке парикмахерство» 

стосовно творчості самого Хвильового.  

Відтак, деклароване в новелі «свідоме французьке парикмахерство» для 

Хвильового – це колір звука у традиціях Рембо, театральність мови, відточений 

стиль, блиск слова. При всій заявленості позицій залишається складний 

внутрішній план, виражений мовою символів і цитат, просторових кодів і 

витонченої метафорики. Ускладненість та герметичність – не самоціль 

Хвильового, вони адекватні відчуттю наростаючого світового хаосу. Згідно з 

авторським проектом, світ вибудовується як фігура, яку треба прочитати. 

Розлога символіка сузір’я Козерога, що з’являється над Лопанню як чудо, у 

контексті художнього твору підкреслює й доповнює запропоновану митцем 

інверсійну модель мистецтва як дискурсу, протилежного офіційному. Відомо, що 

на сузір’я Козерога перетворився бог Пан. Велика Музика  небесних сфер, що у 

вченні орфіків та піфагорійців означає гармонію світотворення, звучала саме з 

його флейти [217]. Чудесна присутність Козерога над Лопанню, його символічне 

призначення бути твариною-медіумом, посередником між верхнім та нижнім 

світами забезпечує панування в художньому просторі новели ідеології 

амбівалентності. Відкрита індійцями властивість дракона Макари (аналог сузір’я 

Козерога), контролювати народження духовного мікрокосму і смерть або розклад 

фізичного Всесвіту, його перехід у сферу духовного надає додаткових нюансів 

для інтерпретації твору. «Новий світ» відкривається через перекидання, а не 

лінійний поступ уперед. 

Концептуально важливі «неявні смислові пласти» (Барт) письменник 

моделює навколо перцептивних точок з розлогою символікою. Зв’язок між 

елементами художньої системи має трансрівневий характер: за кожним 

поверховим і одиничним проявом тексту лежать глибинні та універсальні 

проявлення. Джерелом для інтерпретації  рефлексії митця «…і я страшенно 

шкодую, що мені не судилося народитися таким шикарним, як леопард» [329, 
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с. 35], можуть бути тексти ранньохристиянського «Фізіолугуса». Давні мислителі 

вважали леопарда одним із атрибутів Бога, були переконані, що від голосу 

леопарда розповсюджувалися надзвичайні пахощі, «звірі слідували за ним, 

підходили зовсім близько [37, с. 198]. «Я тільки приніс тобі запах слова» [329, 

с. 254], «…на моїй душі таке світле й прозоре озерце, що я відчуваю себе 

Господом Богом» [329, с. 263], – читаємо в «Арабесках», які увійшли до  першого 

тому «Творів», до якого, власне, писалася Хвильовим «Вступна новела».  

Заключний ХІV розділ «Арабесок» називається «Слово». Нова ланка в 

нескінченому ланцюгові інтерпретацій виникає, якщо згадати про героя 

Борхесової новели «Писання Бога», якому в результаті трансцендентної напруги 

відкрилася істина, що була написана на шкірі леопарда як «вислів із чотирнадцяти 

незв’язаних (або таких, що здавалися незв’язаними) слів», які «досить було 

виголосити, щоб стати всемогутнім» [48, с. 185]. У запропонованому контексті як 

графічне втілення орнаментальної композиції «Арабесок» можуть сприйматися 

плями – текст на шкірі леопарда: «Одні з них виокремлювались як точки, інші 

зливалися у поперечні смуги, треті, кільцьові, без кінця повторювалися. Мабуть, 

то був один і той самий склад, або навіть слово. Деякі з них мали червонувату 

облямівку» [48, с. 184].  

Матафізична парадигма, яка організовує креативний простір новели, 

заявлена в перших реченнях твору. Імпульсом стає п’єса «Седі (Злива)» С. Моема 

та Д. Колтона у перекладі М. Йогансена (режисер В. Інкіжинов), що була 

поставлена трупою театру «Березіль» (про постановку 23 листопада 1926 року 

згадує Лесь Курбас. [176]). Саме в цій виставі дебютувала, «безумствуючи», 

Наталія Ужвій.  

Концептуальні позиції письменника, виражені в контрастних модальностях 

«вчора» – «сьогодні», «ілюзія тропічної зливи» – «справжній тропічний дощ», 

«безумствувала Ужвій» – «горожани зовсім збожеволіли», «знали з географії» – 

«трапилось чудо», зрештою редукуються в моделі «театр – життя», «артист – 

обиватель». Заявлені автором концепти набувають подальшого розвитку протягом 

твору: модель «вчора» – «сьогодні» логічно завершується моментом «завтра» 
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(«завтра піду я на могилу комунара...»), у межах якого акцентована позиція 

«життя» – «смерть». У творі українського митця позиція, яка трансформується в 

гомологічний бароковим моделям ряд театр – (творчість, творче безумство, 

інтуїція, натхнення) – життя (упередженість, банальні знання), розгортається на 

тлі пандемії дощу, води. Значення її розкривається в контексті давніх уявлень про 

воду, дощ як маніфестацію божественного напою – соми, що втілює «магічну 

силу мови взагалі» [236, с. 190].  

Авторитетні серед митців першої чверті ХХ сторіччя містичні та окультні 

вчення надавали стихії води виняткового значення, про що свідчить дослідження 

Папюса «Каббала, або Наука про Воду, Всесвіт і Людину» (СПб 1910). 

Іманентною характеристикою езотеричних текстів є інверсія ієрархії [228]. 

Зокрема, алюзії на шановану Хвильовим літеру «мем»  (експліковану в тексті 

новели згадками Хвильового про «любиме число – 13», любов та смерть), яка 

пов’язана зі стихією води та відображає все в дзеркальній трансформації, 

дозволяють прогнозувати інверсійний імператив води. Надалі ініціація в 

струменях води, що поєднує реальність гри театральної та гри життя, означатиме 

причетність до кола обраних, творців (на відміну від не-творців – «творців 

читанок («папа рєжєт, мама клєіт)». 

Амбівалентна стихія води експлікована в множині природних проявів, що 

складають вертикаль («екзотична злива», «справжній тропічний дощ», «солодкі 

краплі тихої тропічної зливи») та горизонталь («теплі калюжі») твору. 

Модельована митцем парадигма: «Хай живе життя! Хай живе безсмертне слово! 

Хай живе тропічна злива– густа, запашна й надзвичайно тепла» [329, с. 35] 

складає низку «життя – слово – злива (густа, запашна) – запашне життя.» 

Причетність до стихії – «Натовпи суєтяться, ловлять язиками солодкі краплі тихої 

тропічної зливи» [329, с. 32], «ми ловимо язиками краплі теплої тропічної зливи» 

[329, с. 33], «я булькаю у теплі калюжі. Юліан Шпол <...> за мною», – означає 

причетність до творчості, свободи, життя. Текуча вода, тобто образи, в яких 

завжди описується час, є тісно пов’язаною з «екзистенційною темпоральністю» 

[359, с. 116] наррації. Творчість як тривання, як «незавершений проект», що 
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іманентно означає можливість творення безлічі моделей художньої реальності, є 

стрижнем програми Хвильового.  

«Я можу бути автором тільки одного твору, який хочу написати через 

багато років і до якого я дійду, очевидно, через етюди…» [329, с. 34], – пише 

митець. Діалогічна відкритість, інтуїції стосовно існування твору мистецтва як 

«перерваного творчого процесу, який насправді спрямований поза межі твору і, 

можливо, узагалі не може бути завершений» (Ґадамер) [359, с. 192], стають 

еквівалентом атестації сучасників: Аркадій Любченко – «автор “Буремної путі”, 

кількох талановитих оповідань і незакінченого ще роману»; Пилипенко – «автор 

“Байківниці” й закінченого роману “Малоросія” [329, с. 33]. 

Момент ініціації у струменях зливи включає горожан та героїв твору в 

спільне дійство, співвідносне із моделлю карнавалу. Дискурс гри реалізується в 

макаронічній ученій бесіді, де можливе  дослідження про «...соціальне коріння 

богемських ухилів серед наших іспанських письменників» [329, с. 33], версія, що 

«Три мушкетери» написав несамовитий Рінальдо Рінальдіні», припущення, що 

«цей твір належить перу французького письменника Гофмана-молодшого, що 

писав під псевдонімом Дюма (батько)» [329, с. 34]; доповнюють ряд балаганні 

зникнення та поява героїв. Магічні перетворення, карнавальні інверсії подаються 

в елементі абсурду.  

Отже, письменник вдається до моделювання інверсійного, карнавального 

світу, у якому головний закон – комічне, ігрове і гротескне перекидання усіх 

ієрархій та стосунків, перестановка дозволеного й забороненого, високого і 

низького, важливого і пустого; звідси в ньому – вільний фамільярний контакт, 

безцеремонність, відміна всіх етикетів, святкова атмосфера, спільні імпульси, 

емоційне злиття натовпу на площі. Панування «колективної неофіційної 

свідомості» (аналог підсвідомого, за М. Бахтіним), експансія інверсій різного 

рівня, які визначають поетику карнавалу, дозволяють митцеві сподіватися на 

відтворення смислу як умови людського існування і як смислу конкретної 

ситуації. Це проявляється й тоді, коли йдеться про сенс життя людини, про 

конкретну ситуацію в бутті або про слово в тексті. 
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Карнавальна культура руйнує епічну відстань та перетворює сьогодення на 

центр нової системи співвідношення часу. Для цієї культури характерна 

безперервна реінтерпретація, переосмислення минулого та теперішнього як 

означення незавершеного шляху змістотворення, який піднімається над індивідом 

і в якому всі попередні змісти переживають своє воскресіння. У вжитку 

письменника ті ситуації, що їх Шопенґауер визначає як невідповідності 

(Inkongruenz), Карл Грос – безглуздість (Verkehrheit), розгубленість, викликану 

непорозумінням (Verbluffung): «Олесь Досвітній інформує, що він допіру закінчив 

свій новий твір під такою назвою: “Собор Паризької Богоматері”. Вищеназваний 

професор виймає олівець і записує: «Олесь Слісаренко написав удосвіта новий 

твір “Собор Паризької Богоматері” [329, с. 32]. Ці нісенітниці схожі на ті, з якими 

ми стикаємось у творах Аристофана, Рабле, Гейне – символічні, вони немов 

«танці навколо істини» (Г. Честертон). Істина може відкритися через розуміння 

того, що абсурд – неявний, знаходиться всередині та поза нашим світом. Тому те, 

що є абсурдним для однієї системи, в іншій може сприйматися як таке, що має 

певний сенс. Абсурдні ситуації можуть сприйматися не як результат відсутності 

смислу, а як смисл, який треба віднайти. Прийом, що ним вільно користується 

Хвильовий, А. Берґсон назвав «інтерференція незалежних комплексів подій» [34, 

с. 92]. Ефект полягає в тому, що механізм містифікації демонструється в площині 

сприйняття героїв, автора й читача. Зрештою моделюється ідея рятівної і 

трагічної неадекватності світу й висловленої про нього думки, смислової щілини 

між «Я» і словом, яке виводить «Я» назовні. 

Свідома гра з логікою, здоровим глуздом та стереотипом понять, уявлень, 

поведінки, демонстративність і провокаційні спроби, на які наражається інтелект 

читача, інтелектуалізм та філософічність – засоби творення абсурдистського 

гумору, що ними користується письменник. Хвильовий відмовляється від 

моральної проблематики заради дослідження механізмів мислення й ревізії 

звичних уявлень про світ: «А в цьому році вашого прізвища в держвидавівському 

календарі не буде. <…>  

Та невже? – кажу я й сідаю до столу, щоб трохи поплакати. <…>  
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За що? За що? – І, вийнявши з кишені жменю підсмаженого насіння, 

вибираю гарбузові кабачки й зі смаком лузаю гарбузові кабачки (мовляв, «за що ? 

за що?») [329, с. 34]. Ейдос мови героя генерує металогічні універсальні формули 

спілкування, семантичні парадигми комунікацій, інтонаційний репертуар і 

словники жестів, зрештою, нагадує текст у тексті.  

Карнавал у житті складає поетику в загальному розумінні, етологічну 

парадигму. Одна й та ж сама система, що пізнала свої власні межі, змогла 

породити спочатку поетику вільну та інтригуючу, а потім поетику «розриву» та 

«самознищення», що«здригається від жахливого сміху <…>, який виникає при 

візії абсурду» [124, с. 11].  

Практично неможливо повністю врахувати потенційну множину 

комбінацій, надзвичайно високу щільність прихованих змістів, зв’язків з іншими 

текстами М. Хвильового – листами, статтями, прозою, але продемонстрований їх 

обсяг ясно вказує, що перед ними не тільки новела, але й частини певного 

Великого Тексту. Можливо, перед нами – розповідь про самого себе, про себе як 

про митця, що переживає момент становлення, з імовірністю лише внутрішньої 

історії цього становлення. Для письменника це стає головним або єдиним засобом 

існування. Адекватною формою словесного виразу справжнього людського життя 

є незавершений діалог. Варіантом «незавершеного діалогу» стає весь 

авто(біографічний) текст життя і творчості автора, окремою редакцією якого 

можна вважати той літературний текст, що мається на увазі. Останній 

розпачливий жест митця може  сприйматися як продовження (тривання) діалогу, у 

якому людина бере участь «не тільки думками, а й своєю долею, всією своєю 

індивідуальністю» [24, с. 317].  

 

2.2. Семіотична парадигма формульного сну («Сентиментальна 

історія») 

 

Мотив сну – один із провідних абсурдистських мотивів. Аналіз сну як серії 

уривчастих спогадів, асоціативно викликаних у зв’язку з непоєднаними логічно 
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подіями чи явищами, є актуальним для розуміння поетики абсурду в текстах 

представників експериментальної літератури початку XX сторіччя. На думку 

О. Бурєніної, «порушення комунікативних постулатів, обов’язкових для 

нормального  дискурсу, і є проявом алогічного мовного абсурду» [56, с. 45.] 

У статті Ю. Лотмана «Сон – семіотичне вікно» йдеться про суттєву 

культурну функцію сну: «бути резервом семіотичної невизначеності, простором, 

який ще належить заповнити смислами». Це робить сон ідеальним місцем, 

«здатним заповнюватись різноманітним як містичним, так і естетичним 

тлумаченням» [201, с. 126]. 

Традиція світової модерної літератури (А. Бєлий, Д. Джойс, Ф. Кафка, 

Х. Л. Борхес та ін.) надавала сну феноменологічного значення як моменту, 

адекватного творчості. Семіотичне поле сну формується на його властивостях як 

«чистої форми», сон стає тим «семіотичним дзеркалом, у якому кожен бачить 

відображення своєї мови» [201, с. 222]. Дискурсивні особливості цієї мови 

полягають у її категоричній непридатності для передачі константних повідомлень. 

Схеми «перекладу» мови сновидіння передбачають необхідне залучення 

різнопланових стратегій аналізу для організації можливого простору ідентифікації 

суб’єкта: «Поняття “бриколажу” (Леві-Строс) і “калейдоскопу, машинерії” (В. 

Беньямін) або “кросворду” (Ж. Лакан) – чи не грають вони ту саму роль, якщо 

говорити про організацію матеріалу сновидіння, яку, наприклад, у Фройда грає 

“вторинна обробка”, таке перетворення всіх елементів сновидіння на певне 

логічне впорядковане ціле, яке здається сновидцю цілком достовірним і 

переконливим. Відповідно, робота сновидіння потрібна для того, щоб сновида міг 

побачити власне сновидіння, відділитися від нього, відчути себе реальним 

суб’єктом екзистенційного досвіду і приступити до тлумачення» [255, с. 277]. 

Стратегія експлікації співвідносного з абсурдом світовідчуття знаходить 

вираження у «дивному сні» із «Сентиментальної історії» (1928). На думку 

В. Агеєвої, цей фрагмент «сконденсовує основні мотиви, образи тексту», формує 

«інший інформаційний код» [9, с. 303].  

Сон, як версія суб’єктивної проекції «Я», акцентує увагу саме на тих 



70 

 

домінантах, які складають для М. Хвильового формулу абсурдного буття. 

Автор моделює текст максимально динамічно, немов у кінематографі, 

включає локальні та загальні плани. Головні, ключові події винесені в майбутнє: 

«Ніби я напередодні якоїсь подорожі і чогось чекаю. Завтра ніби буде карнавал і 

буде мандоліна» [329, с. 323]. Карнавал у цьому тексті виконує традиційну роль 

«нейтралізатора між всіма фундаментальними бінарними опозиціями, насамперед, 

між життям і смертю, правдою і брехнею, ілюзією і реальністю» [26, с. 345].  

На думку О. Чорнорицької, абсурд і карнавал подібні, бо з’являються в 

житті людини в переломних кризових ситуаціях – смерть і народження, зміни й 

оновлення тощо [338]. Таке публічне дійство пов’язане із виникненням нарації. 

До складу давніх балаганних вистав, на думку О. Фрейденберг, входили елементи 

«<…> пародії, лудифікації («розігрування», в значенні обману окремих 

конкретних осіб), знущання, передражнювання, показ картин «сяйв» або смерті –  

показ «чудес». Самі терміни «чудо», «диво» – θαύμα – згодом почали означати 

«балаган» і «фокус» [318, с. 295]. Пізніше балаганна вистава трансформувалась у 

«наративний мім» (записане оповідання-сценку) із наступним включенням його в 

сюжетні ряди.  

Карнавал, балаган співвідносяться із маніпуляціями, фокусами, чудом. У 

тогочасній літературі фокусник стає популярним персонажем, «фігура фокусника 

вбудована в низку елементів, які є «емблемами авторської інстанції. Фокусник – 

автор, який втратив зв’язок із традиційною «магічною силою» слова, відчуває 

неможливість гармонійної оповіді  в драматичному світі сучасності» [126, с. 134]. 

На це вказує сюжетний зв’язок із чудом (здатність створювати щось із нічого), 

функція маніпулятора (обман, створення ілюзії). Фокусник вказує на різницю між 

справжнім творцем і маніпулятором, який його заміщує, – ще Платон зауважив, 

що фокусник є хибним деміургом, який творить лише «примарні подоби» [253, 

с. 344].  

У тексті М. Хвильовий послідовно вживає лексію «індійський факір», це 

вимагає врахування названої семіотичної одиниці.  

Популярність факірів у той час пов’язана з діяльністю Олени Блаватської 
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(1831–1891), авторки теософського релігійно-містичного вчення. Блаватська, 

популяризуючи своє вчення, стверджувала, що дух – єдина реальність, а матерія – 

лише її зовнішнє втілення. Оскільки це вчення сформувалося під час перебування 

Блаватської в Індії, факіри, їхні незбагненні ілюзіони актуалізувалися нею, 

створювали атмосферу таємниці, екзотики. Відомо, що в Блаватської були 

послідовні шанувальники, недовірливі сучасники критикували її вчення, однак це 

лише збуджувало інтерес до індійських факірів, екзотичних для європейців. 

Заборона теософських гуртків на початку ХХ століття спричинила й заборону 

діяльності факірів, однак надалі для фокусників індійське вбрання стало 

традиційним. М. Хвильовий міг мати на увазі й власне факіра, адже діяльність 

антропософських товариств не були для нього terra incognita [254], також, 

спостерігаючи відповідно вбраних фокусників, міг назвати персонажа факіром.  

Якщо зважити, що персонажі-сновидці модерністських текстів значною 

мірою автобіографічні, то смислове наповнення сну Б’янки транслює проблемне 

поле свідомості М. Хвильового – емоцію абсурду як реакцію на постреволюційну 

ситуацію і травму, пов’язану з нею. Отже, і Дон Квізадо, і Дантон постають як 

іпостасі авторської свідомості.  

Дон Квізадо (Дон Кіхот) – як один із персонажів сюжету актуалізований у 

кількох смислових парадигмах. Одна з них – Дон Кіхот (Дон Квізадо), 

концептуалізується М. Хвильовим досить послідовно як імпліцитний alter ego 

(«Арабески», «На озера», «Вступна новела», «Повість про санаторійну зону, «Кіт 

у чоботях»). Цим іменем М. Хвильовий підписує листи до М. Зерова: «Тисну 

Вашу руку. Ваш Дон Квізадо. Вітайте знайомих. М. Хвильовий» [329, с. 867]. 

Друзі теж сприймали його саме так, зокрема І. Дніпровський писав: «Це буде 

наша фотографія № 1. І на ній наш найменший іспанець Дон Квізадо Хвильовий» 

[329, с. 126]). Дон Кіхот функціонує у семіосфері М. Хвильового як ідеальна 

модель митецької стратегії: «Ще року 21 один із «олімпійців», саме Хвильовий, як 

«Дон Квізадо», оголосив похід проти пролеткультизму»; «Дон Квізадо живий. 

<…> Бо на жаль ( чи може на радість?) життя без його не обходиться, а мистецтво 

– так це тільки й поглядає на сервантесівського героя, бо без його допомоги ніяк 
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не рушити вперед» («Про Коперніка з Фрауенбургу»).  

Сюжет Дон Кіхота є своєрідним маркером гуманітарного статусу тієї доби: 

«людство ніколи не могло спокійно й незацікавлено сприймати твір Сервантеса, а, 

навпаки, неначе відчувало себе зобов’язаним прийняти щодо нього певну 

позицію, характеристики «Дон Кіхота» в різні епохи можуть відповідно служити 

характеристиками самих цих епох» [16, с. 227].  

В українській літературі цього періоду, крім М. Хвильового, образ Дон 

Кіхота стає призмою «відчитування» героїв Дмитра Бузька «Лісовий звір» (1923), 

Юрія Яновського «Байгород» (1927), Олега Ольжича «Дон Кіхот» (1930), 

Ярослава Галана «Дон-Кіхот з Еттенгайму»(1927), згодом Івана Багряного в 

романі «Людина біжить над прірвою» (1948–1949). Сніжана Чернюк уважає образ 

Дон Кіхота жанротворчим компонентом роману Майка Йогансена «Подорож 

ученого доктора Леонардо...». Твір «не містить прямих згадок про Дон Кіхота, а 

обмежується досить прозорою алюзією. У своєму ембріоні химерного 

(абсурдного?) роману Йогансен не лише грається подвійним образом Перейра – 

Данько Перерва <…> але підкреслює трагікомічну аналогію, постійну 

повторюваність образів і подій» [340, с. 146–150]. Внутрішня діалогічність твору 

Сервантеса, парадоксальна суперечливість персонажа формували 

багатоканальний діалог: зустрічаючись із енергією кожного нового автора, 

виникав оригінальний метатекст. У такому тексті – продукті діалогу – нові образи 

«дуже часто створюються шляхом переакцентації старих, переведення їх із одного 

смислового регістра в інший» [24, с. 232].  

Другий смисловий і комунікативний полюс формує персонаж сну Дантон. 

Яскравий діяч Великої французької революції (1789–1799 рр.) Жорж-Жак Дантон 

цілком закономірно опинився в епіцентрі культурного та інтелектуального життя 

тогочасного радянського суспільства, яке переживало травматичний 

постреволюційний синдром: паралелі між подіями бентежили й здавалися 

прозорими.  

Французька тема у свідомості харків’ян була актуалізована кількома 

культурними каталізаторами. Один із них –лекції в Харкові, Катеринославі, Києві 
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та Одесі журналіста Власа Дорошкевича про французьку революцію та Наполеона 

[301, с. 190]. У Катеринославі в місцевій газеті писали: «За відгуками харківських 

газет, у лекціях В. М. Дорошкевича перед слухачами воскресають картини 

великого і похмурого минулого, до жаху схожі на кошмари наших днів» [301, 

с. 190]. Ще один – п’єса Ол. Толстого «Смерть Дантона» (1918), яка в тому ж році 

була поставлена, однак через прозору аналогію Дантон – Робесп’єр  /  Ленін – 

Керенський була зі скандалом заборонена в Москві, трохи пізніше активно йшла в 

театрах Києва, Одеси, Харкова. Толстой на замовлення переробив відому 

романтичну п’єсу Георга Бюхнера «Смерть Дантона» (1834). Докладний коментар 

цієї події подає Олена Толстая (онука письменника) у монографії «Дьоготь чи 

мед»: «Для того, щоб довести своє авторство, Толстой пише спеціальну 

передмову, в якій <…> стверджує, що створив не переробку, а нову п’єсу, а 

Бюхнера прирівнює до “матеріалу”: “пафосом моєї п’єси було переживання в 

образах давно минулого нашої ще більш кривавої і страшної революції”» [301, 

с. 327]. У новій п’єсі Дантон постає втомленою від убивств жертвою безглуздого 

терору.  

Толстой «цитує» у своєму творі репліку Дантона перед стратою із п’єси 

Бюхнера: «Революція – це Сатурн, який пожирає своїх дітей». Сучасники 

М. Хвильового переживали смерть Дантона на сцені як «втілення нашого 

внутрішнього розкладання, його матеріальна смерть – це трагічний символ нашої 

смерті» [301, с. 328].   

Уведені М. Хвильовим у текст сну маркери «карнавал», «балаганчик» 

(можлива алюзія на п’єсу О. Блока «Балаганчик») актуалізують театральний 

дискурс – домінанту діалогу, який реалізується у форматі порушеної комунікації, 

характерної для п’єс абсурду [117]. Винесена у фінал ситуація невербальної 

комунікації – «кинув царственно похабний жест» – корелює одночасно і з подією-

скандалом, провокацією, – атрибутами абсурду та карнавалу («на карнавалах 

<…> панує особливий тип комунікації, для якого властиве <…> вживання 

непристойностей різного роду, тобто частини лексикона, забороненої офіційними 

нормами» [26]), та водночас є тим текстом - до слова, про який писав Г. Гессе: 
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«Замість того, щоб дослухатись до інтелекту, логосу, до слова, ми усі загалом 

мріємо про мову без слів, спроможну передати те, що неможливо передати, 

висловити те, що висловити неможливо» [80, с. 323–324]. 

Основні ознаки порушеної комунікації в текстах абсурду формулюють 

дослідники Ольга та Ісаак Рєвзіни, коментуючи п’єси Е. Іонеско. Із восьми 

названих дослідниками базових постулатів, які забезпечують нормальну 

комунікацію, у тексті М. Хвильового порушується ледь не кожен: 1) «постулат 

про детермінізм – дійсність організована у такий спосіб, що для деяких явищ 

існують причини, тобто не всі події мають однакову ймовірність» – причини події 

не відомі й не пояснюються; 2) «постулат про загальну пам’ять – адресант і 

адресат, користуючись однією моделлю світу, мають деяку загальну пам’ять, 

тобто певну спільну інформацію відносно минулого» – невідомо, чи є спільна 

пам’ять в учасників комунікації; 3) «постулат про однакове прогнозування 

майбутнього – адресант і адресат, користуючись однією моделлю світу, оцінюють 

світ в одних категоріях, приблизно однаково прогнозують майбутнє» – текст 

завершується несподівано, непрогнозовано; 4) «постулат про інформативність – 

адресант повинен повідомити деяку нову інформацію» – Дон Квізадо маніфестує 

намір захищати дисертацію, Дантон контактує в режимі невербальної комунікації, 

власне інформація не повідомляється, вона може бути реконструйована 

ангажованим читачем як припущення, тобто недійсний факт; 5) «постулат про 

тотожність – адресант і адресат мають на увазі одну й ту ж дійсність, тобто 

тотожність предмета не міняється, доки про нього йде мова» – предмет 

комунікації не оформлений, конвенція між учасниками події не укладена; 6) 

«постулат про істинність – між текстом і дійсністю повинна існувати 

відповідність, тобто текст повинен містити правильне (достовірне) 

висловлювання про дійсність» – сон як статус художньої дійсності не передбачає 

ймовірності, достовірності; 7) «постулат про неповноту опису – текст повинен 

описувати дійсність із відповідним ступенем редукції, що пояснюється наявністю 

загальної пам’яті і більш чи менш однаково прогнозованого майбутнього» – 

редукція інформації в тексті досягає критичного рівня, її неповнота провокує 
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«заповнення лакун», прогнози, реконструкції, які, проте не дають упевненості в 

адекватності розуміння; 8) «постулат про семантичну зв’язність – текст повинен 

бути побудований таким чином, щоб між двома висловлюваннями, які слідують 

один за одним, можна було встановити смисловий зв’язок» – в аналізованому 

тексті між висловлюваннями неможливо встановити смисловий зв’язок [263, с.  

243]. 

Через нерозуміння (слів, фраз, текстів) читач прямує до глибинного смислу, 

який приховується за розрізненою й на поверхні алогічною семантикою. Однак 

для текстів подібного типу «нерозуміння» не функціонує як негативна 

перспектива відчитування. Нерозуміння увиразнюється через семіотичне 

мовчання – несказане значно важливіше й ширше сказаного. Мета автора – не 

дати читачеві готовий смисл, а привернути увагу до процесів смислоутворення 

[313].  

Так формується код прочитання тексту як моделі творчості, орієнтованої на 

«силу художньої інтуїції», яка й може бути засобом пізнання метафізично 

означеної «душі матерії». Екстатичне бажання «пізнати душу матерії» 

співвідносне з митецькою програмою та життєвим проектом М. Хвильового: «Я 

тебе закликаю, як індійський факір! – кричить Дон Квізадо. – Я хочу пізнати твою 

душу, о матеріє! Невже ти, як панцерник, і сила моєї художньої інтуїції не найде 

дороги до твоєї темної душі?» [323].  

Тема магістерської дисертації Дона Квізадо – «душа матерії» – корелює із 

поняттям, яке вживає О. Блаватська на позначення енергії творення: «У 

християнстві вогонь є Божественним духом, активним чоловічим 

породжувальним первнем, а ефір, відповідно, – душею матерії, світлом, пасивним 

жіночим первнем, від якого все в цьому світі сталося», «ефір або Вода є Матір’ю, 

а Вогонь – Батьком». Матеріальним утіленням взаємодії, про яку йдеться, є Лотос, 

продукт вогню і води, – «один із символів Подвійної творчої Могутності в 

Природі, подвійний символ духа і матерії» [41].  

Погляди й міркування О. Блаватської були актуальні в колі М. Хвильового, 

зокрема з-поміж членів антропософського товариства, на що вказує Леонід Плющ 
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у монографії «Його таємниця, або Прекрасна ложа Хвильового» [254]. Певні 

міркування Блаватської можуть бути прочитані як органічна й для М. Хвильового 

метафора творчості: «у насінні Лотоса містяться ще до проростання цілковито 

сформовані листя й мініатюрний вигляд майбутньої завершеної рослини; так 

природа дає нам зразок попереднього оформлення її творів… <…> в архаїчній 

символіці форма зазвичай приноситься в жертву внутрішній або основній думці 

(курсив мій, – О.М.)» [41]. 

Смислову перспективу Дантона формує ключова ситуація: « <…> маестро 

Дантон пише… і його древній каламар, що з нього падають ножі дві сотні літ, 

зачаровує таким незначним деталем, як спогад, коли він уперше взяв у руки перо 

й з тривогою вивів першу літеру. Це була “М”. Мисль? Милість? М’ятеж? – не 

знає, але думає, чи не була то Марія» [330, с, 532]. 

Концептуальна фокусність букви «М» у семіосфері митців того часу може 

бути зумовлена комплексом значень, відомих з давніх часів. Оскільки буква 

походить від єгипетського ієрогліфа, який означав воду, то основні смисли 

розгортаються навколо цього семантичного ядра. У ньому акцентується передусім 

амбівалентна природа центрального знаку: поєднання чоловічого та жіночого 

первнів, перехід дня в ніч, життя в смерть тощо. У єврейському й латинському 

алфавітах «М» – числівник для «невизначеного числа». Найбільш визначне 

символічне значення формується навколо числової символіки букви числа «13» – 

у багатьох найдавніших і сучасних алфавітах світу (російському, англійському, 

єврейському) вона посідає центральну позицію [37; 214; 224].  

Для М. Хвильового смислове наповнення символіки числа «13» стає 

визначальним концептом життя і творчості. Письменник відверто маніфестує 

свою залюбленість: «Сьогодні моє любиме число — 13. Отже, сьогоднішній день 

мусить принести нам якусь приємну несподіванку» (Вступна новела). 

Численні дослідження числової / буквеної символіки та стратегій 

формування тексту свідчать про концептуальність художнього проекту, 

здійснюваного тогочасними митцями. Він передбачав пошук невидимого смислу, 

взаємозв’язків знаків і символів, які пропонують / провокують глибинне 



77 

 

сприйняття дійсності.  

Референт «М» традиційно формує метафізичну площину, співвідносну з 

прагненням збагнути істину. Р. М. Рільке в «Дуїнянських елегіях» (1912–1922) 

описує країну пророцтв, царство мертвих. Там у небі виникає криптограма – 

літера «М». Поет сприймає «М» у небі як абревіатуру слова «Mutter» (Мати). 

Буква виявляється означенням материнського, жіночого тіла. У єврейському 

алфавіті окультними значеннями «М» («мем») є значення «жінка», «перетворення 

людини», більш широко – інверсія, перекидання [123; 291; 356; 327].  

У творах Велимира Хлєбнікова ідея розщеплення понять одна з ключових. 

У словнику, укладеному поетом, звукосполучення мо <…> означає  «розпад 

одного об’єму на дрібні численності». (НП, 345), м– «розподіл однієї величини на 

безконечно малі частини» (V, 236), «М містить в собі розпадання цілого на 

частини (великого в мале)» (V, 189); «Якщо звести зміст М-імені до одного 

образу, то цим поняттям буде дія ділення» (V, 205); «М – поділ певного об’єму на 

невизначено велике число частин, рівних йому в цілому. М – відношення цілої 

межі рядка до її членів» (V, 207); «М означає розпад деякої величини на 

нескінченно малі частини, рівні в цілому першій величині» (V, 217). [цит.за: 140, 

с. 263–278]. У трактаті «Словотворчість» В. Хлєбніков сформулював принцип дії  

«заумної мови», яка походить із двох передумов: «1. Перша приголосна простого 

слова керує всім словом – наказує решті. 2. Слова, які починаються з однієї й тієї 

ж приголосної, поєднуються одним і тим же поняттям, неначе летять  з різних 

боків в одну точку свідомості [332]. Значення ланцюжка елементів, що 

розходиться «в усі боки» від будь-якого слова з функцією розрізнення та 

транслювання смислу, демонструють реальне існування утвореної цими 

елементами безперервної, здатної до поширення мережі [294, с. 37].  

Поетичну формулу подібної стратегії формування смислу називає 

М. Хвильовий у «Вступній новелі»: «Мушкет, аркебуза– це одно, а мушкетон– це 

старовинна рушниця з набоями в кілька куль, що одразу летять у кілька сторін» 

(«Вступна новела»).  

Синдром пригадування ієрогліфічної букви фіксує Даниїл Хармс у 
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щоденниковому записі: «Мені раптом здалось, що я забув щось, якийсь випадок 

чи важливе слово. Я напружено згадував це слово, і мені навіть почало здаватися, 

що це слово починалося на літеру М. О ні! Зовсім не М, а на Р. Розум? Радість? 

Рама? Або: Мисль? Мука? Матерія?… Скільки слів створив я на букву Р. 

Можливо, серед них і потрібне, але я не впізнав його, я прийняв його за таке саме, 

як і решта. А, можливо, того слова не було взагалі» [цит. за: 359, с. 60].  

Ці актуалізовані модерними митцями ситуації «пригадування», 

«розщеплення», формування семантичних зв’язків поза усталеними та 

прогнозованими залежностями стають стратегією пошуку смислів у світі абсурду.   

Комунікативний акт, який між ними відбувається, розгортається як діалог 

між «Я» і «Я» в режимі порушеної комунікації. Репліки одного (Дон Квізадо) – 

експресивні вокативи: «скрикнув», «кричить», «змовк»; комунікація другого 

(Дантона) – невербальна: «усміхнувся», «пише», «усміхнувся й кинув царствено-

похабний жест».  

Інтуїтивні пошуки смислу відбуваються на межі між словом та мовчанням. 

Феномен «спогадів» маестро Дантона про першу написану букву репрезентує 

ідею невидимого Слова, яке передує видимому. Ця ідея характерна для кабали й 

стосується Тори. Написану білим невидимим вогнем письмову Тору бачить тільки 

Бог: «… білий вогонь – це письмова Тора, в якій форма слів ще не видима і 

набуває форми приголосних і точок – голосних лише завдяки силі чорного вогню, 

яким являється усна Тора. Цей чорний вогонь подібний до чорнил на пергаменті» 

[359,с. 48].  

Фінал фрагменту набуває особливої смислової концентрації, швидкість 

зміни «кадрів» збільшується, емоційна напруга зростає разом із ситуацією 

абсурду – нерозуміння того, що відбувається, підсиленим відкритим фіналом – 

фокусом зникнення: «Балаганчик заревів, загримів, зарокотав. Вискочив циган, 

метнувся перед публікою і пропав за тиром» [328, с. 532]. Другорядний персонаж 

циган виникає і зникає, поєднує в собі міфологію рольової поведінки, гри, трюків, 

фокусів. У текстах такого типу зникнення особи – не тільки трюк фокусника, але 

й екзистенційна проблема. 
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Для розкодування поліваріантного концентрованого тексту необхідно 

враховувати, що в кожній його деталі сфокусовані важливі смислові коди. У 

семіотично концентрованому епізоді сну Б’янки з «Сентиментальної історії» 

такими фокусними точками є чи не кожне слово.   

Семіотик Володимир Фещенко коментує специфіку формування смислу в 

текстах абсурду, зокрема в поезії О. Введенського, як свідому настанову на 

створення ситуації абсурду-нерозуміння: «відсутність розуміння виступає <…> 

засобом пізнання світу, смисл в комунікативному акті передається не готовим, а 

лише викликає у свідомості мовців певний імпульс» [313]. 

Традиційно для пояснення незрозумілого зважають на два можливих 

способи: відмова від будь-якої інтерпретації, або підстановка певного смислу. 

Третій шлях полягає в пошуку глибинного смислу «за лаштунками» нісенітниці, 

яка «лежить на поверхні». Учений застерігає, що «поняття глибиний не тотожне 

поняттю «сакральний» або «езотеричний»; адже, пояснюючи сакральні смисли, 

ми в ідеалі маємо певну приховану, але конечну модель, якої треба дістатись. 

Однак є ситуації, коли «такої остаточної моделі не існує; існує лише процес 

занурення в текст й ті трансформації в мові й мисленні, які при цьому 

відбуваються» [313].   

Отже, текст може бути прочитаний як апологія творчості – форми 

протистояння абсурду: «Завтра біля степового вогнища під вечірнім небом ‒ 

Декамерон» [328, с. 532]. Живе слово «Декамерону» проголошує життя в момент 

пандемії смерті, твориться в сакральній координатній точці перетину вертикалі 

(«під вечірнім небом») та горизонталі («біля степового вогнища»). Тексти типу 

«Тисяча й одна ніч» та «Декамерон» мають особливий наративний статус – слово, 

яке протистоїть смерті, – реалізація закону комунікації «жити, доки говорити». 

Способом «пізнати темну душу матерії» стає письмо до-Слова, яке 

матеріалізує на папері не стільки події, скільки порухи душі. Сформований у 

такий спосіб новий тип особистісних стосунків зі світом може бути зрозумілим 

тільки зсередини, у просторі металогічної свободи авторського «Я», коли нова 
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духовна реальність народжується як нова літературна якість. Проект письменника 

передбачає вихід до іншого сприйняття реальності шляхом порушення меж 

звичних стратегій мислі. 

 

2.3. Клинамен як фокус парадоксу в тексті абсурду  

 

Учення про клинамен було сформульоване Титом Лукрецієм Каром у поемі 

«Про природу речей». Мислитель так назвав явище, не детерміноване жодною 

зовнішньою причиною: клинамен виникає через властиві характеристики атома. 

Оскільки атоми падають у просторі з однаковою швидкістю, то без відхилення 

(клинамена) не створювалось би все розмаїття природних тіл. Отже, творення 

світу відбувається не в результаті чіткого проекту, а через випадкове відхилення 

атома від вертикалі. Лукрецій вважає, що клинамен руйнує «рока закони» [207]. 

Цілком закономірно, що й Жиль Дельоз у дослідженні «Логіка смислу» 

(1969) не оминає увагою клинамен. «Клинамен – різновид conatus [вольового 

руху] – диференціал матерії і водночас диференціал думки, ґрунтованої на методі 

вичерпаності. Клинамен не маніфестує ані випадковості, ані невизначеності. Він 

маніфестує щось зовсім інше, lex atomi, тобто не редуковану множину причин та 

причинних серій, та неможливість возз’єднання  причин в певне єдине ціле. У 

відомих суперечках епікурейців та стоїків проблема <…> не пов’язана із 

випадковістю та необхідністю, а швидше із причинністю та долею» [104]. 

Подальша актуалізація поняття клинамен у полі гуманітаристики пов’язана 

із відкриттями лауреата Нобелівської премії (1977) Іллі Пригожина. Коментуючи 

існування нестабільних термодинамічних станів (дисипативних структур), він 

говорить про універсальність запропонованих моделей та про їхню органічну 

проекцію на всі динамічні процеси, у тому числі суспільні та мистецтво. Ці ідеї 

розгортає Ю. Лотман у дослідженні «Культура і вибух» (1992), «Непередбачувані 

механізми культури» (2010) та «Всередині мислячих світів» (1996 ), синтезуючи 

концепцію біосфери В. Вернадського [65], ідею діалогу М. Бахтіна [25] та теорію 

І. Пригожина про флуктуацію (відхилення деяких елементів чи показників 
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системи від норми, які зазвичай не призводять до кардинальних змін у ній) та 

точку біфуркації як моменту непередбачуваної нестабільності й можливої 

радикальної зміни в системі [261].  

Клинамен привернув увагу літераторів межі ХIX–XX століть, згодом він 

був актуалізований як продуктивна абсурдоцентрична теорія. «Випадок» стає 

мотивацією та поясненням широкого кола явищ: «зодіаку як величезної рулетки» 

(Анрі Пуанкаре); пояснення фізіології монстра як результату відхилення у 

розвитку, що породжує гротеск (Фрідріх Шлегель: будь-яке «випадкове 

поєднання форми і матерії – гротескне»); Поль Валері зіткнення атомів 

співвідносив із хаотичною роботою сновидіння, кошмаром» [361].  

Це стосується не тільки певних типів текстів, але й самої стратегії письма. У 

1896 році Стафан Малларме пише герметичний твір «M’introduire dans ton 

histoire» («Кинутий жереб ніколи не скасує випадку») [216, c. 238]. Поет 

тематизує випадок як принцип підбору слів, випадковість, з якою фрази 

приходять на думку, порядок, у якому їх сприймає читач на сторінці. Слово, 

подібно до атома, падає вниз і зустрічається з іншим словом. Недоступна 

свідомості логіка забезпечує торжество випадковості в послідовності образів, що 

зринають: «...це мова, що існує у стані гри, в момент, коли гральні кості кинуто, 

коли звуки все ще відлунюють, виявляючи своє розмаїття. У цей період 

першопочатку слова вистрибують із келишка і знов у нього повертаються, щоразу 

у новій формі, відповідно до нових правил перерозподілу й групування <...> 

Слова стрибають (….) відповідно до законів алеаторичного жереба», – пише 

Мішель Фуко [цит.за: 361, с. 258].  

Рушійною силою творчості та творення, за логікою Анрі Берґсона (1859 – 

1941), є випадок, принцип дії якого розкривають приклади з роботи «Два джерела 

моралі і релігії» (1932). Перший: великий шматок покрівлі, зірваний вітром, падає 

і вбиває перехожого. Другий: той самий шматок даху просто падає на землю й 

розбивається. Першу пригоду називають випадком, другу – ні. Берґсон міркує так: 

«В обох ситуаціях  випадковість втручається тільки тоді, коли береться до уваги 

зацікавленість людини <…>. Подумайте тільки про вітер, що зриває шмат даху, 
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або про шмат, який падає на бруківку, про те, як він розламується на землі: ви не 

побачите нічого, окрім механізму, елемент випадковості зникає. Для його 

проявлення необхідний ефект, який має значення для людини. Отже, випадковість 

– це механізм, який проявляє себе так, неначе він має наміри» [33, с. 158–159]. 

Немотивований випадок опиняється в полі уваги й А. Бретона, стає 

ключовою формулою сюрреалізму. Об’єктивний випадок (hasard objectif) – це і є, 

за Бретоном, зчеплення суб’єктивного та об’єктивного, панування суб’єктивного 

в об’єктивному. Відповідно сюрреалізм – це систематизація емоційної, «ліричної 

поведінки», у якій ставиться під сумнів причинність та обумовленість (панує 

випадок) [346, с. 158–165]. 

Поштовхом до актуалізації поняття клинамен в українському 

інтелектуальному просторі стає оприлюднення М. Зеровим спочатку в 1920 р. 

«Антології римської поезії», потім у 1924 р. книжки оригінальних віршів і 

перекладів «Камена», у 1926 р. літературно-критичних статей, що увійшли до 

тому «До джерел» та публікація у харківському журналі «Червоний шлях»(1925, 

№ 10) уривків із поеми «Про природу речей» Лукреція.  

Способи та форми присутності ситуації клинамен у текстах М. Хвильового 

структуровані у три основні групи: клинамен тотожний випадку; клинамен є 

точкою сходження індивідуального проекту героя з непояснюваними, 

незрозумілими обставинами; клинамен є еквівалентом творчості та 

індивідуального проекту автора, адже творчий імпульс незбагненний і 

непояснюваний.  

Ситуації, у яких клинамен дорівнює випадку, марковані словами «чудо», 

«несподіванка», «раптом», «дивно»: «Коли приїздив – був несміливий, 

прислухався, не говорив про чудесне, тільки Оксані чудесно було» («Життя»); «І 

раптом прийшла матері думка, що ніякого кошмару нема і що все, що діється 

зараз, є звичайне й природне явище..» («Мати»); «Я повертаюсь і дивлюсь туди, і 

тоді раптом згадую, що шість на моїй совісті»; «Але раптом виринало обличчя 

моєї матері» («Я (Романтика»)); «Раптом:– Стоп!– Що таке? Нема палива». («Кіт 

у чоботях»); «Карк зійшов на площу і раптом обернувся» (Редактор Карк); 
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«...Коли твій човен покинув осоння й захлюпотів під парасолями старої лапастої 

верби (верба самотньо маячить серед глухої дичавини комишів), тоді ти помічаєш 

раптом, що небо ніколи не буває таке хрустально–голубе, як у серпні», Але хіба 

ти думав, що все це ніколи не повернеться, і тільки раптом (під парасолями 

лапастої верби) перед очима твоїми вітром помчаться спогади?» («На озера»); «Я 

раптом зупинився..» («Мисливські оповідання добродія Степчука»); «Марія 

поправила блузку і раптом зникає в темряву, в глухий міський завулок»; «Іду. 

Раптом падає під ноги різнокольорова реклама»; Пацюк раптом виріс» 

(«Арабески»); «І тоді несподівано сказала Татьяна – і несподівано, ніби не вона, з 

легким відтінком болю: – Думаю от про що: жила-була дівчина – це казка-

бувальщина ....» (Пудель); «Товаришка Уляна чекала чуда. А чуда не було й не 

могло бути». («Сентиментальна історія»); «Про тропік Козерога вони знали тільки 

з географії, а тут трапилось чудо – і тропік Козерога завітав на Лопань»; «– 

Чудесно, – говорю я й булькаю в теплі калюжі. Юліян Шпол, автор комедії 

«Катіна любов або будівельна пропаганда», мовчки за мною: я завжди забігаю 

вперед. Весь він як мокре курча, і – дивно! –з його капелюшка тече чомусь синя 

вода. Я повертаюсь до нього й говорю: – Сьогодні моє любиме число – 13. Отже, 

сьогоднішній день мусить принести нам якусь приємну несподіванку» («Вступна 

новела»). 

Незалежні від людини ситуації пов’язані із дією машин, які в добу 

активного втручання в життя створюють непередбачувані ситуації. В ессе «Deus 

ex machina» А. Жаррі (1873–1907) включає випадок у систему: «Автомобіль 

випадково наїжджає на Ксав’є і вбиває його. “Тут машина, – робить висновок 

Жаррі, – сама виконала работу Бога. Deus ex machina”» [361].  

Для М. Хвильового подібна історія є знаком деструктивного втручання 

випадку в циклічність та впорядкованість, який (випадок), проте, не змінює 

глобального ходу подій: «Повз мене пролетів трамвай, далі пролетів автобус, і я 

почула крик: автобус роздавив дитину. Ішла мати, перелякалась і випустила 

дитину. Тоді наскочила машина – і від дитини залишилось одно м’ясо. Мати тут 

же збожеволіла, і її повезли в лікарню. Далі над ратушею заблимала вечірня зоря, 
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і побігли квадрати будинків у присмеркову даль [328, с. 498]. 

«Виходило світло, виходило темно, і йшла за обрій, щоб більше не 

повернутися. Шуміли трамваї, часом давили людей, а назавтра об’ява: 

    Комендант міста наказує…     

Колись Карк бачив, як автомобіль задавив велосипедиста. Летіли обидва. 

 Що думав велосипедист? І уявив: Сиваш, тривожна ніч, море і 10 000. 

Махновщина по Сивашу на тачанках. Трагедія інтелігенції Лівобережної 

України…»  ( «Редактор Карк»). 

У новелі М. Хвильового «Юрко» випадок, несподіванка позначають 

новелістичний пуант у двох наративних ситуаціях – події в оповіді (стосунки 

Юрка та Наталки ) та події оповіді (рефлексії оповідача): «Юрко підійшов до 

Наталки: – Наталю! – і голос йому затремтів. Вона подивилась на нього й зблідла. 

– Що таке? – і сіла на ліжко. І він сів. – Я вам, як товариш, як... Вона подивилась 

на Юрка – йому горіли очі, і їй спалахнули очі. Він узяв її голову й міцно обняв. 

Вона тихо говорила: – У мене не було дітей... Що ви кажете?.. Я не хочу... ...На 

розі в меду горіла липа – пройшов солодкий дух. – Що ви кажете?.. А Остап?.. Не 

хочу... (Я зупинився на найцікавішому місці. Правда? І як ви думаєте, чи не час 

мені плюнути й почати нову новелу? Час, певно, час. Отже, останнє зусилля!) 

...Хтось закричав на вулиці. Наталка наставила вухо. Потім підхопилась. – Якесь 

нещастя. Заводські жінки чують нещастя – серцем. Вискочила... ...На розі в меду 

горіла липа... А потім у кімнату внесли Остапа й положили на ліжко. З крана 

зірвалась стальна хрестовина й перебила Остапові праву ногу» [328, с. 175]. Так 

вирішуються / завершуються одночасно і любовний сюжет, і сюжет оповіді. Тема 

волі і долі людини була трансльована спочатку на психологічно-побутовому, а 

згодом на екзистенційному рівні: це абсурдний приватний випадок у такому ж 

абсурдному світі, який не піддається поясненням. Інтенція автора-оповідача 

стосовно перспектив завершення тексту може бути прочитана в амбівалентному 

ключі – чи є несподівана трагедія сюжетом, програмованим автором, чи це 
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незалежна від його волі влада тексту, скерована на завершення.  

Несподівана зміна програми, порушення каузальності в проекті 

М. Хвильового стає еквівалентом творчості, свободи. Слідування цій стратегії 

реалізоване в маніфестації спонтанності творчості у структурі твору – як відомо, 

текст «Арабесок» починається з розділу «ІХ. Слово». Реципієнт опиняється в 

ситуації невизначеності: невідомо, чи існує матеріально початок «Арабесок», чи 

текст несподівано вербалізується, в-тілюється /  про-являється, існувавши до того 

у вигляді нематеріальної енергії.  

В оповіданні «Кімната ч. 2» модель клинамен реалізована як ключовий 

компонент сюжету. Одну із ліній формує сюжет любовного трикутника Вівдя – 

Макс – комісар Вольський. Провокує конфлікт Вівдя ‒ вона залишає Вольського 

ночувати в спільній із Максом кімнаті, прогулюється з ним, відверто кокетує. 

Кульмінація й розв’язка формуються засобами створення ситуації абсурду. Одна з 

них увиразнюється в діалозі, який відбувається під час прогулянки за містом між 

Вівдею та Вольським. Пара раптом вийшла до залізниці: «Вона: – От, дивіться: 

все далі й далі, а куди – невідомо. Він: – Ви про рейки? Чого ж невідомо? Далі 

станція – одна, друга, третя. Вона: – Тому невідомо, що, може, з цих рейок раптом 

потяг і звалиться. От вам і невідомо. Він: – На то є семафор. А нещасні випадки 

завжди бувають – це теж відомо..» [328, с. 276]. 

Вівдя співвідносить модель життя із заданістю, програмовістю руху 

паровика, у такий спосіб непрямо проявляє сумнів стосовно його (життя) 

впорядкованості, стабільності й прогнозованості. Вольський, за характеристикою 

червоноармійця Киптяєва, – «витриманий». Характеристика двозначна – вона 

може означати як психологічну стійкість, так і відданість партійній справі. Звідси 

варіант оцінки його відповідей – упевненість у тому, що все має бути так, як має 

бути, чи неприпустимість навіть думки про те, що можливі зміни в маршруті, 

катастрофи: якщо паровик мчить за розкладом, втілює чітку програму (локомотив 

революції), то що тоді означатиме катастрофа – збій системи (семафор)? 

Рух потяга рейками виглядає цілком запрограмованим, упорядкованим. 
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Клинамен пояснює механізм катастрофи на залізниці. Адже є визначений у часі 

(розклад) та в просторі (рейки) рух. Рух поїздів забезпечений ідеальною схемою, 

зафіксованою у розкладі (тобто у книзі). Реальна ж картина руху інша: поломки, 

аварії та катастрофи, затримки руху - закономірні й повторювані події.  

Посутньо регламентують рух, роблять його заданим, визначеним, 

прив’язаним до розкладу, чиєїсь програми рейки. З іншого боку, вони означають 

стабільність, упевненість, керованість. Це сфера стандартного, де можливі типові 

варіації, але неприпустимі унікальності, неповторності. Однак неповторність 

обов’язково проривається в рух залізницею у формі випадковості: випадкових 

затримок поїзда, помилок персоналу, поломок, аварій і катастроф. Якщо життя 

подібне до руху залізницею, тоді воно лишається характеристики виразності, але 

набуває навзаєм іншої, настільки ж фундаментальної властивості: 

цілеспрямованості. І виразність, і цілеспрямованість роблять життя осмисленим 

процесом, але це два принципово різних модуси осмисленості (усвідомленості) 

[165]. 

У художньому проекті М. Хвильового рейки та рух у заданому напрямку 

стають своєрідним знаком абсурду: «...А десь збираються їхати кудись. Під’їдуть 

до семафора, а там іще семафор, іще семафор... (Кімната ч. 2); «І далеко, за 

паровиками, що шиплять, свистять, за брудом вугілля й пару, далеко фаркнув 

зелений вогонь семафора. І був такий нетутешній, ніби химерний вартовий 

забутих заулків города...» («Лілюлі»). 

Кульмінація реалізується в змодельованій Вівдею ситуації, де вона прямо 

провокує Вольського, кидає йому виклик, послідовно спокушаючи його. Раптом у 

неї в кімнаті він робить їй відверту пропозицію з умовою «не мучити Макса», 

вона погоджується «з умовою, що двері не закривати» [328, с. 276], бо була 

впевнена, що Макс стоїть під дверима. Жорстокий сценарій Вівді несподівано 

виводить сюжет поза межі банального адюльтеру: Вольський дочекався, доки 

жінка зняла одяг і несподівано вийшов із кімнати. Руйнується сценарій, 

спрогнозований Вівдею, – для неї так важлива ситуація несподіванки, 

непередбачуваності, виклику. Вольського, «витриману» людину, відкриті двері 
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роблять вразливим, незахищеним. Цей виклик провокує раптову зміну життєвих 

сценаріїв, їхню інверсію: Вівдя поводить себе передбачувано й стереотипно, 

Вольський включає «збій програми». 

Типологічно подібний, але не тотожний сюжет формує рух трамваєм. 

Трамвай («Лілюлі») – територія індивідуалізації, яка символізує клинамен, – 

відхилення гомологічної частини в русі. Усі їдуть від зупинки до зупинки, мета 

пасажирів – рух з пункту А до пункту Б. Для розуміння організованої у такий 

спосіб картини світу, у тому числі й «маршруту», яким рухаються «пасажири», 

варто з’ясувати, у чиїй свідомості вона формується –автора, персонажа, або ж 

перед нами колаж різних версій дійсності, які виникають, «спалахують» і в 

результаті реалізуються як текст.  

Огре опиняється в ситуації клинамен під час руху трамваю, у якому він, як і 

решта пасажирів, знаходиться в замкнутому просторі залізної капсули, яка 

мчиться рейками заданим маршрутом. Саме цей маршрут, у якому всі добровільні 

й рівноправні учасники, асоціюється в його свідомості з реальними подіями 

сучасності. Право на перебування у трамваї забезпечує квиток, буденне звертання 

кондуктора «Гражданін, ваш білєт?» актуалізує неприємну ситуацію на 

тютюновій фабриці, де товаришка Шмідт з’ясувала, що Огре безпартійний: «Я – 

безпартійний! –  ?.. Ви безпартійний? ...І побігла чорна кішка. ...Товаришка Шмідт 

холодно сказала: –  А я думала, ви в парткомі..» [328, с. 371]. За вікном трамвая, 

як кінокадри, проносяться декорації революції: «По всій вулиці на всім протязі 

стояли ватажки світової революції, наче вулиця й справді хотіла, щоб більш було 

ватажків світової революції. Але була жура: ватажки розтаборились, загатили всю 

вулицю з наказу виконкому, і були тільки рисунки…» [328, с. 363].  

Для Огре (він уже не член партії, біла ворона) – це рух від себе до себе в 

координатах абсурдного світу та особистого проекту людини / митця в ньому, що 

розгортається між радістю від участі в спільному проекті та напругою від 

фатальної залежності від нього. Виникає конфлікт між частинами свідомості 

персонажа як реакція на постреволюційну дійсність, революцію, насилля, як 

необхідність чіткої ідентифікації – суспільної (членство у партії) та інтимно-
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особистої (пошуки свого поетичного голосу). У трамваї рухаються люди з 

різними думками, лунають уривки різних фраз, однак це лише підкреслює 

звуження горизонтів бачення оповідача, які зрештою редукуються до 

інтенсивного переживання абсурду. Огре в трамваї несподівано переживає інсайт, 

потрапляє в ситуацію клинамен – своєрідного «відхилення» від маршруту, 

проекту: з-поміж пасажирів він раптом здобуває інший статус. Несподівано, поза 

межами можливої каузальності, процес руху стає аналогом свободи, навіть 

еквівалентом творчості: «...І знову була в цьому така химерна фантастика, що 

провалитись у безодню, захлинутись, умерти. Воістину в той день город жив 

невідомим загоризонтним життям. 

І здавалось, що тротуаром бредуть натхненні мінестрелі. Здавалось... 

І раптом –здалось  

– в шумі трамвая хтось розплющив сентиментальні очі й скрикнув нечутно 

– в розпуці, в божевіллі – невідомо: 

– о мій прекрасний загоризонтний краю! 

Вірю! Вірю так глибоко, так незносно, як пахнуть на зубатих кварталах 

степові бур’яни. Вірю!.. Бо бачу – і Дафніса, і Хлою, і молоде кохання, а далі 

Боккаччо «Аmeto», а далі ідилія на обніжках духмяних степів. Отари 

золоторунних і зелена пісня, мов хміль, тиха, мов пух на скроню... 

І дрижить підо мною земля, мов полонянка з диких озер! І пливе мій 

радісний біль у столітні далі, і мій біль, мов перша пастораль про золоторунну 

Хлою...» [328, с. 364]. 

Творчість виявляється саме в елементі непередбачуваності. Варто врахувати 

й те, що випадковість передусім стосується ділянки безсвідомого, це «крихітний 

елемент непередбачуваності» навіть для самого творця [361, с. 207–269].  

Клинамен корелює з окресленим Ю. Лотманом вибухом: «вибух 

визначається як подія, в якій «вибір майбутнього реалізуться як випадковість» 

[317, с. 23]. Дослідниця Сузі Франк уважає, що це «позачасовий момент 

«ототожнення всіх протилежностей», відмінне постає як одне й те саме. Це 

робить можливим несподівані перескоки до зовсім інших, непередбачуваних 
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організаційних структур» [317, с. 26]. 

2.4. Динамічний парадокс смерті / безсмертя («Елегія») 

 

Хронотоп Різдва та Великодня – традиційний жанротворчий чинник 

різдвяних та великодніх оповідань у європейській літературі. Характерне для 

літератури співвідношення православного календаря із сюжетом приватного 

життя «типологічно й онтологічно подібне до іконографічної зворотної 

перспективи» [19]: людина з її повсякденним життям виявляється поставленою 

перед Богом. 

На думку І. Єсаулова, найважливішими подіями літургійного циклу є 

святкування Різдва й Великодня. Це проявляється в символіці хреста та зірки 

[121, с. 45]: «земна орієнтація на Різдво – зірку (нехай і на народження нового 

світу) – передбачає насамперед домінанту тілесності людини. Тоді як Воскресіння 

має інакшу домінанту й вимагає подолання тілесності, неминуче пов’язаної зі 

смертю. У західному варіанті християнської культури акцентується не смерть і 

наступне Воскресіння Христа, а Його поява у світі. Різдво, на відміну від 

Великодня, не пов’язане безпосередньо зі смертю, яку неможливо скасувати» 

[121, с. 46]. 

Святочний канон визначає певну змістову парадигму (народження – смерть 

– воскресіння), композиційно-стильову орієнтацію, художній задум 

висловлювання письменника. Природно, що саме в періоди найбільшої 

соціальної, екзистенційної напруги (революція, війна та поствоєнний синдром) 

питання онтологічного порядку набувають критичної ваги, тож саме сюжет 

народження Христа дає надію на перетворення земного світу. 

Дослідники [19, с. 243] спостерігають тенденцію ототожнення революції та 

Воскресіння Христа: «маємо справу з новою сакральністю, євангельські алюзії, 

пов’язані із Воскресінням Христовим, наповнюються принципово новим змістом, 

що приводить до псевдоморфозу великоднього архетипу». Відмова від традицій 

стала базою нової радянської культури, що проявилась у зміні традиційного 

календаря. Разом з тим робляться спроби «замінити християнський Великдень 
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своїм комуністичним» [347]. Насамперед ідеться про таке використання 

великоднього мотиву, у якому євангельські події замінюються подіями революції, 

до того ж останні сакралізуються за зразком перших, а великодній мотив 

покаяння та спокути підмінюється темою насильницької переробки світу. 

Наслідком цього стає принципова зміна культурного коду.   

Микола Хвильовий, як і його сучасники, співвідносив революційні події із 

виникненням нового світу. Письменником декларується нова система 

літочислення: «Іде грудень року від народження легендарного Христа тисяча 

дев’ятсот двадцять третього, від народження епохи громадянських війн — 

шостого» («Арабески»), твориться нова молитва, яка поєднує вічне і сьогоденне: 

«Отче наш, електричної системи віку, да буде твоя непохитна воля там – на землі, 

як тут – у заводі» («Юрко» ). 

Індивідуальний досвід Миколи Хвильового корелює з місією Христа, 

передусім із драматичним сюжетом Його особистого вибору. Ідеться про 

внутрішній, духовний шлях, який має свідомо обрати для себе й пройти людина.  

У художньому доробку митця сюжети Різдва та Великодня формують акцентну 

смислову домінанту. Якщо нова версія Різдва розгортається в оповіданні «З 

Вариної біографії» (1928 ), то у творах «Злочин» (1923), «Редактор Карк» (1923), 

«Елегія» (1924) події відбуваються на Великдень, Голгофа – один із ключових 

образів у «Санаторійній зоні» (1924), «Лілюлі» (1923). 

З-поміж названих творів «Елегія» виокремлюється як твір особливої 

структури й полісмислового наповнення. Специфіку його визначає назва, яка 

адресує до жанру. Така стратегія називання передбачає відповідну організацію 

композиційно-смислових структур твору. 

Для адекватного розуміння принципу організації смислового комплексу 

твору М. Хвильового варто взяти до уваги справді важливі характеристики елегії 

як «ліричного жанру медитативного характеру зі стійкими тематичними й 

мотивними комплексами, емоційною тональністю “печаль”, “меланхолія”,  

“смуток”» [211, с. 303]. Елегійні мотиви, що побутували традиційно в жанрі, 

входять у сферу хронотопу нової художності, породженої новим світоглядом. 
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Гармонія суперечностей, яка лежить в основі естетичної концепції жанру, 

реалізується в суб’єктній організації твору. Носієм мови є умовне елегічне  «я», 

яке характеризується відчуженістю від ліричного теперішнього, елегійне 

переживання «естетично ущільнене», усі моменти «іманентизовані стосовно 

переживання» у «принципово конечну й закінчену душу, стягнуті й замкнуті в 

ній, в її індивідуальній внутрішньо наочній єдності» [23, с. 98].   

Особливість організації тексту М. Хвильового «Елегія» визначає те, що в 

ньому актуалізовані два ліричних суб’єкти: «я» («ми, волхви», «...уривки, що 

виринають із тьми перед моїми старечими очима») і «старий газетяр». 

Субординацію між ними визначає домінанта «я» у ролі ліричного героя, який, 

«розкриваючи свій емоційний світ, неминуче стикається із зовнішньою 

реальністю, голоси якої починають звучати і в його мовленні». Цю позицію 

підтримує ось така слушна думка М. Бахтіна: «лірика – це бачення і слухання себе 

зсередини емоційними очима і в емоційному голосі іншого: я чую себе в іншому, 

з іншим і для іншого» [23, с. 231].   

Номінація ліричного героя «я» – «волхв» формує його історію, яка 

розкривається як у контексті Різдвяних подій («Це був новий заповіт, що ми, 

волхви, бачимо на сході в темну ніч із хрустального Віфлієму...» [328, с. 293]) і 

дозволяє прочитувати його місію як еманацію митця-пророка («О, я знаю: і моє 

кволе старе тіло прокинеться колись і спитає: – Невже кінець? Але не прокинеться 

світанок. О, я знаю!…» [328, с. 294]; «Старий газетяр це знав. Тільки не хотів 

знати!... (Я знаю: старий газетяр не хотів цього знати!)» [328, с. 295] 

(підкреслення моє, – О.М.).  

У давнину волхвами називали  мудрих людей, які володіли знаннями про 

таємні сили природи, світила небесні, святе письмо, тлумачили сни, провіщали 

майбутнє [71, с. 92]. Слово волхв споріднене зі старослов’янським «влъснѪти» – 

«говорити плутано, неясно; бурмотіти» [71, с. 93]. Волхви виконували роль 

віщунів та цілителів, основним засобом магічної практики яких було слово. Отже, 

репутацію персонажа новели «я» - «волхв» формують якості «володіти словом», 
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«прозирати майбутнє», «розуміти пророцтва зірок», «говорити незрозумілою, 

непрозорою мовою, яка зцілює» [71, с. 93]. 

Переживання «я» - «волхва» як ліричного персонажа «Елегії» 

оформлюється в конкретних естетично значущих часових і просторових формах. 

Для нього надзвичайно актуальним є  переживання часу, який минув назавжди, 

який відносить молодість надії, мрії, руйнує цінності й ідеали. Однак, як пророк і 

маг, «я» - «волхв» передбачає, знає напевно про ті події, які стануться. 

Послідовно реалізований у різних семантичних проекціях принцип 

перетину вертикальних та горизонтальних просторових координат у тексті 

демонструє орієнтацію автора на формування хреста як домінантної смислової 

структури тексту. Вертикальний вектор Віфлеємської зірки формує топос Різдва: 

“Прийшло Різдво. Зітхали дзвіниці, і промерзло жевріла жура: сум неспокійної 

землі. Цього року старожили не бачили різдвяних зір, бо небо стояло в сірій 

сорочці будня” [328, с. 291]. Віфлеємська зірка – то не просто провідна зірка 

ліричного героя, вона виявляється єдиною реальністю в роздвоєному світі. Ця 

роздвоєність викликана рефлексіями революції, громадянської війни, у якій 

посутньо трансформувалися онтологічні засади, лише зірка несе світло любові, 

надії, включає історичний час у вічний міф. Час пра-міфу сприймається як цикл, 

тобто повернення першопроцесів, виникнення та зникнення, народження та 

помирання. Цей процес вічного повернення – одночасно креативна й 

деструктивна влада над сущим. Повернення планет й усіх періодичних процесів у 

відповідну висхідну точку інтерпретується як «небесний катарсис» [319, с. 96], 

елементи й душі зазнають і екзистенційного, і космічного переродження. Віра 

старожилів і переконливі знання волхва про  унікальну місію зірки формують 

символічний комплекс чуда й порятунку. 

Час профанний і сакральний пластично співіснують. Пластика переходу, 

трансформації часу приватного, індивідуального в сакральний визначається рухом 

зовнішнього сюжету, особливою графічною організацією письма. Координати 

індивідуального внутрішнього простору персонажа формує часова вертикаль, 

подана в тексті у вигляді «драбинки»: «– бо йдуть молоді дні з юнацьким запалом 
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грізними колонами по безмежних ланах часу. І відступають – 

місяці, 

        роки, 

            тисячоліття 

В глуху невідому безвість минулого» [328, с. 294]. 

Знаки й символи давніх вірувань та культур, інтертекстуальні образи й 

мотиви асимілюються з елементами сучасної автору культури, змінюється й 

семантичне ядро компонентів міфологічної картини світу чи мотивація їхнього 

включення в структуру ліричного тексту, вони стають репрезентантами 

внутрішнього стану ліричного суб’єкта [47, с. 23]. 

Просторово-часова модель елегії (елегійний хронотоп) передбачає фіксацію 

розриву між двома типами переживання часу – ідилічним та індивідуальним. 

Ідилічне сприйняття фіксує циклічний хід часу в природі, що гармонійно 

збігається зі зміною поколінь у житті людини. Елегійна емоція зосереджена на 

переживанні невідворотності, незворотності руху часу для окремої людини, яка 

вже  відійшла від ідилічного світу. 

У цю систему координат вписана людина, яка осмислює цей світ і розуміє, 

що не може змінити ані власну долю, ані вплинути на світоустрій. Створюється 

певна модель світу, пронизана вогнями: «в одинадцятій сотні був пожар», 

«палахкотіли смолоскипи», «в далекому степу горіли огні», «за Балясним Бором 

маячив невідомий нічний огонь», «огонь стояв на шпилі ратуші і був надто 

червоний». Пожежа, як і будь-яка стихія, яка загрожує життю, створює 

екстремальну ситуацію, певний «поріг», який викликає екзистенційну тривогу, 

змушує людину виявляти власну сутність. Так формується умовна просторова 

горизонталь тексту, у межах якої розгортаються рефлексії ліричного персонажа 

«я» – «волхва». У комплексі із зауваженою вертикаллю (Віфлеємською зіркою) 

формується хрест як координата його буття. Згадувана в тексті світова пожежа 

набуває полісмислового наповнення. Образ пожежі, вогню має подвійний 

характер: з одного боку, це стихія знищення, небезпеки, з іншого – очищення. 

Реалізується уява про пожежу як руйнівну силу: знищується минуле й майбутнє, 
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стирається пам’ять і руйнуються ілюзії. Щодо відродження світу через вогонь, то 

варто згадати вчення про екпіросис, світову пожежу, у якій світ гине і воскресає. 

[319, с. 305].   

Неатрибутивна цитата відомої поеми О. Блока «Дванадцять» «мы на горе 

всем буржуям мировой пожар раздуем; мировой пожар в крови....Господи, 

благослови!» [43, с. 249] інспірує додаткове розгортання смислових комплексів 

новели М. Хвильового, адже ця поема серед сучасників сприймалася і як гімн 

революції, і як пародія на неї. Дослідники [256] вважають, що О. Блок «розглядав 

події, що відбувались, не як чергову історичну межу, а як цивілізаційний 

епохальний переворот. Сучасна революція, на його думку, відповідає не 

французькій, а тій, що відбулась у добу християнізації: «все чіткіше прозирають в 

нашому часі риси не проміжної доби, а нової ери» (переклад мій, – О.М.) [43, 

с. 342]. Послідовне цитування Миколою Хвильовим саме цього фрагменту поеми 

О. Блока в новелі «Редактор Карк» та оповіданні «Злочин» демонструє 

сприйняття українським модерністом поеми «Дванадцять» як яскравої події 

тогочасного культурного життя та ініціативу діалогу стосовно подій сучасності. 

Жоден із персонажів «Елегії» не має даного автором власного імені. 

Відповідно, номінація «старий газетяр» є важливим смисловим покажчиком 

(індексом). Словники вказують як на пріоритетне лексичне значення слова 

«газетяр» – «видавець газети або її співробітник», «журналіст, репортер, 

кореспондент, літпрацівник, редактор» [282, с. 43]. Друге словникове визначення 

– «той, хто продає газети на вулиці». Отже, «газетяр» у новелі може означати як 

того, хто видає газету (редактор), так і того, хто її продає. Перше значення 

актуалізує тему творчості, письма, слова-істини (згадаймо редактора Карка з 

новели «Редактор Карк»). Не випадково як газетна новина подається вже 

згадувана цитата із поеми О. Блока «Дванадцять». Газетяр та  газети є 

смисловими маркерами в опозиції вічного й минущого, істинного та хибного. 

Знаком минущості, тимчасовості, фрагментарної істини є газети з її настановою 

«жити один день» [315, с. 209]. «Суєта», «нудні традиційні гасла», «грубий 

шрифт» – ось її ознаки. Написане в газеті не претендує на мистецьку цінність чи 
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прозріння перспективної істини.  

Ю. Лотман розгортає опозицію книга / газета в смисловому полі текст / не 

текст: «текстом» вважається <...> надруковане в книзі на відміну від прочитаного 

в газеті <…> – антитеза «належить зберіганню – підлягає знищенню» [202, с. 24 – 

38]. Зауважений статус газети, її мистецької вартості визначає природу 

«сюжетного» конфлікту між газетярем та «жвавими пацанами», які «підставляли 

підніжку, щоб старий газетяр упав у грязь» [328, с. 294], а потім «підстерегли 

старого газетяра й побили» [328, с. 297]. Якщо відчитати конфлікт у парадигмі 

реального часу, то, ймовірно, маємо справу із проекцією ситуації, містку формулу 

якої ще в 1914 році визначив Микола Гумільов: «суспільство розділилось на 

людей книги та людей газети, які не мали між собою жодних точок перетину. 

Перші жили у світі тисячолітніх образів та ідей, говорили мало, знаючи, яку 

відповідальність доводиться нести за кожне слово, перевіряли свої почуття, бо 

боялися зрадити ідею, любили, як Данте, помирали, як Сократи, і, на думку 

других, мабуть, були схожі на борсуків…. Другі, верткі й заклопотані, врізалися в 

саму гущавину сучасного життя, читали вечірні газети, говорили про любов зі 

своїм перукарем, про брильянтин зі своєю коханою, користувались лише 

готовими фразами або якимись інтимними словечками, слухаючи які кожен 

невтаємничений переживав певне відчуття незручності [переклад мій, – О.М.] [96, 

с. 170-171]. 

Сюжет газетяра в значенні «подія як перетин семіотичної межі» [201, с. 288] 

увиразнюється теж у чіткій координаті хреста, так організований і його 

індивідуальний хронотоп. Відповідну вертикаль у ньому формує Оріон: «Газетяр 

теж шукав сузір’я Оріона; але були самі мутні далі [328, с. 291]. Зірка Оріон, як 

відомо, є знаком бога Осіріса, який, як і Христос, репрезентує архетип Бога, який 

помирає та воскресає. Давньоєгипетські «Тексти пірамід» категорично 

стверджують, що фараони після смерті потрапляють на небо до Оріона – Осіріса, 

цей зірковий притулок був жаданим для них після тяжкого процесу помирання та 

переродження. Ритуал переродження відбувався перед початком щорічної повені 

Нілу, тобто під час рівнодення, на світанку. Зауважимо, що ідеї та сюжети історії 
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релігії Єгипту, їхнє активне відрефлексовування складали актуальний дискурс в 

інтелектуальному колі М. Хвильового. Із загальновідомих фактів варто згадати 

бодай те, що під ту пору інтенсивно перекладали й видавали великими накладами 

твори Каміля Фламаріона «Живописна астрономія» (його М. Хвильовий згадує в 

новелі «На озера»), Едуарда Шюре «Великі втаємничені», Еліфаса Леві «Вчення 

та ритуал вищої магії» та інші. Звісно ж, історії про далекі інакші світи, 

реінкарнації та ритуали втаємничених бентежили, ставали сюжетами творів і 

часто змінювали приватне життя митців.  

Індивідуальний проект персонажа газетяра втілюється в доланні ним 

маршруту, який має кілька смислових точок. Одна з них – виконання 

провіщеного, наперед визначеного: «Старий газетяр покірно брів у навіщоване: 

ішов туди, де стояв, як лелека, підбитий бурею дуб». Газетяр у містечку зовсім 

чужий і ворожий, бо «був невідомий, невідомо, звідкіль і похмурий...» [328, 

с. 294], місія його мешканцям не зрозуміла. Етимологія ворожості горожан – у 

євангельських епізодах знущання над Христом (Лука, 22:63-64; Ів. 19:2) та 

житійних сюжетах гоніння праведника. І в євангельському, і в житійних текстах 

ганьба праведника обертається його духовним тріумфом. Служіння позбавлене 

егоїстичного імпульсу, його сенс не у випробуванні себе на міць, а у свідомо 

обраному несінні хреста. Топос «навіщованого», напередвизначеної дії/події, крім 

демонстрації християнської покори, смирення, які є особистісними 

характеристиками газетяра, розгортається в  кілька сюжетів, пов’язаних між 

собою. Один із них – пророчі знання «я» - «волхва», які в тексті реалізуються  

сильній позиції тексту – у фіналі: «І прийшов газетяр, і ліг під дубом. І, коли у 

дзвінкій степовій тиші задзвенів перший жайворонок,старий газетяр глибоко, на 

всі страчені легені зітхнув і вмер. ...Завтра біля дуба найшли мертвого старого 

газетяра й завтра його одвезли на цвинтар. За два дні старого газетяра забули. 

Тільки там, де він лежав, залишився ледве помітний слід. 

...Але біля дуба зацвів уже молодий запах юного невідомого дня. 

Тихого ясного ранку над древнім степовим городком урочисто потопали 

голубі дзвони (курсив мій, – О. М. )» [ 328, с. 297]. 
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Реальність смерті стверджує реальність життя. Смерть забирає роль, 

зумовлену фізичним тілом, у назначений час. Інша справа, ким визначений цей 

час. Смертний час визначений тільки тим, хто усвідомив себе як ціле, невіддільне 

від світу. Вони визначають його самі, регулюють хід свого життя, подовжуючи 

його чи скорочуючи  залежно від виконаної усвідомленої місії. 

Путь газетяра до сакральної точки позначає горизонталь у його 

індивідуальній координаті як рух до «чужої» периферії. Ексцентричний маршрут 

газетяра позначений знаковими пунктами «центр міста» – «каланча над ратушею  

«північно-західні межі, де стояв, як лелека, підбитий бурею дуб». Кожен із 

названих пунктів формує смислові модуси тексту: рух у північно-західному 

напрямку формує асоціацію із розташуванням Голгофи поза міськими стінами 

Єрусалима, у такий спосіб акцентується ідея свідомої жертви, виконання 

сакрального призначення. 

Згадувані ратуша із каланчею, звідки, власне, і розпочинається рух, 

забезпечують реалізацію важливого смислового комплексу. Ратушу, у якій 

розташовувалася міська влада, найчастіше разом із каланчею, вежею з 

годинником будували в центрі міста, часто посеред ринкової площі. Каланча 

(башта при пожежній частині) мала дзвін, майданчик для чергового та щоглу для 

сигналів, які подавали прапорами та ліхтарями. Така каланча (башта) у культурній 

традиції має значення вертикально скерованого руху, вона  «символізує множину 

прагнень людини до вищої духовної субстанції», адресує до другої частини 

опозиції «земля / небо, Земля / Космос, водний хаос і фізичне існування versus 

зростання як тілесне, так і духовне» [136, с. 179]. Така споруда «артикулюється 

саме в тілесному коді», апелює до ідеї світової осі (Світового Дерева), відповідно 

перебуває у важливій позиції відносно проявів  екзистенції людини» [136, с. 178]. 

Відтак, каланча (башта) є «демонстрацією влади над природним началом, 

виводить до ідеї Логосу, а відповідно – до слова» [136, с. 178]. 

 Семантична фігура дерева конституйована як символ упорядкованості 

світобудови, її космічної організації, вертикальна централізація буття. «Підбитий 

бурею дуб» – об’єкт паломництва газетяра – є знаком деструкції, руйнації 
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світопорядку. У мотиві дерева-вічності відбувається синтез минулого, 

теперішнього, майбутнього. Образ «підбитий бурею дуб» поєднує вертикальні 

(дерево від землі до небес) та горизонтальні (дорога) координати тексту новели. 

У горизонтальній проекції ключовий смисловий комплекс формує вода, 

представлена як  знаковий топос газетяра: «Тоді підводився, відходив до каланчі, 

за каланчу, до Зеленого Озера, де стояла самотня будка, а нижче лежало небо на 

поверхні брудної стоячої води...» [328, с. 296]; «А потім розлилась ріка. (…) Ріка 

затопила міст, і не було дороги до кучугури, до дуба»; «...А потім прийшла знову 

тривожно-радісна ніч: ріка нарешті ввійшла в береги. Ранком до мосту прийшли 

плотники, і зацюкали сокири. Скоро над рікою повис міст» [328, с. 296]. Вода як 

структура, іманентна часові, свідомості, життю і смерті постає як структурант 

мікросюжету. «Стояча» вода реалізує функцію дзеркала («лежало небо на 

поверхні брудної стоячої води»), актуалізуючи відому максиму «Те, що внизу, те 

вгорі, і те, що всередині, те і зовні». Ці слова Гермеса Трисмегіста вказують на те, 

що людина і всесвіт пов’язані як Мікрокосм і Макрокосм. Назва Зелене Озеро 

відсилає до «Єгипетської книги мертвих» – давнього, але широковідомого 

трактату про маршрут душі в інший світ. Зелене Озеро позначає в цій книзі місце, 

де душа вступає в діалог із богом. Вода, що розлилась, символізує світовий потоп, 

некеровану стихію, яка змиває все, що було – час, події, гріхи, оновлює, очищує, 

карає. У смисловому плані потоп корелює з ідеологемою вогню в новелі. Оповідь 

переходить у нове річище, усе зображене починає виступати в есхатологічному 

контексті, який формують поняття краю, кінця, смерті. 

Подія переживання розгортається в психофзіологічному просторі суб’єкта 

твору. За словами П. Флоренського, такий «психофізіологічний простір має 

центром саму людину, як сферу її життя і саморозкриття» [316, с. 286]. Сигналом 

перебування персонажа в стані емоційної напруги та кризового вибору є 

надзвичайне загострення всіх чуттєвих центрів, зокрема нюхових. Дослідниця 

Н. Зиховська [140] вважає інтенсивне «занурення» в запах, перебування під його 

владою «тимчасовою смертю героя наративу». Проявами такого стану в тексті 

можуть бути з-поміж інших «принцип ольфакторного шоку – крайня 
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загостреність сприйняття запаху героєм, <…>, тісний зв’язок зображення запаху з 

основною світоглядною дихотомією добра і зла, зображення запаху як точки 

переходу й зв’язку тілесного і духовного» 

У культурі виокремлюються важливі запахи з чітким розподілом на гарні й 

погані, пов’язані переважно із розумінням гріха й чистоти. Класифікація 

вписується в архаїчну схему цінностей «свій» – «чужий», «життя» – «смерть», 

«гора» – «низ» тощо [151, с. 51]. Семіотична природа запаху проявляється в його 

властивості бути одночасно і знаком духовності, і знаком тілесності. А близькість 

до сфери безсвідомого дозволяє ольфакторним образам втілювати смисли, які 

походять від міфологічних уявлень [362]. Ольфакторний комплекс новели 

М. Хвильового формує комплекс із амбівалентною семантикою – групи  

«кал / гній» та «чебрець / акація». 

Одні й ті самі речовини в різних обставинах можуть уважатись і корисними, 

і небезпечними. Комплекс «кал / гній» реалізує перспективу тілесної 

трансформації, проявленої в межовому варіанті: «пес: вовна прилипла попелом і 

лізла, падала на землю, щоб угноїти землю» [328, с. 293], «І відчував старий 

газетяр: – десь тліє торішній гній». Після певного часу екскременти можуть 

використовуватись як добриво. «І старий газетяр падав у грязь, розкидав 

сьогоднішні газети; потім поспішно збирав їх, обтрушувався і, покірний, з 

кінським калом на лобі, спішив, спотикаючись, до бульвару» [328, с. 293]. На 

відміну від гною, кал не має семантики родючості, його культурний статус інший 

– він з розряду нечистот [72]. Подібно до душі, що звільняється від гріховного 

тіла, екскременти теж несуть на собі його печать, і потрібен час, щоб вони 

очистились від цього зла. Запах гниття викликає пряму асоціацію зі смертю [72, 

с. 579–586]. Тема смерті й безсмертя в перспективі індивідуальної долі персонажа 

отримує образно-символічне наповнення. Запахи виступають як сигнали межових 

станів свідомості ліричного суб’єкта або «служать мотиваціями переходу із однієї 

реальності в іншу, одночасної присутності суб’єкта в різних реальностях, 

являються корелятом хаосу» [265, с. 43].     

«– Цвинтар?  Тоді пахли могили – глибоко й тихо. Це був запах незносного 
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чебрецю – він ішов з-під білого снігу» [328, с. 296]. Чебрець традиційно 

символізує і знаки смерті (давній сюжет про душі померлих, які мешкають у 

квітах чебрецю; англійці вважали, що запах чебрецю вказує на місце, де було 

скоєне вбивство), і перемогу над смертю – єгиптяни використовували його для 

бальзамування трупів. З цього зілля також готували ліки від депресії, суму й 

меланхолії – традиційних переживань персонажів елегії [106]. Запах чебрецю в 

новелі є знаком смерті і безсмертя, прогностичним у плані розвитку сюжету. 

Безсмертя і перспективу відродження в тексті символізує акація: «…Тоді над 

головою колихались гілки акацій – була алея акацій. Акації розцвітали, коли в 

тихім степовім городку потоки мріяли про голубі пісні, про голубу журу і 

схвильовано бігли до срібних вод забутої ріки Лівобережжя…» [328, с. 293]. 

Шанована давніми єгиптянами та іудеями акація була універсальним рослинним 

образом: саме вона з’явилась над могилою Осіріса, символізуючи воскресіння 

солярного божества, із гілок акації був зроблений «терновий вінок», який поклали 

на голову Ісуса [228, с. 231]. 

Образи-запахи і відчуття запаху як спосіб пізнання та сприйняття світу 

служать ознакою текучості ліричного суб’єкта, заглиблення в підсвідоме, 

покажчиком етичної й естетичної двозначності твору, скерована на 

співвіднесення невербального і, відповідно до наукових учень межі ХІХ–ХХ 

століть, архаїчного, а тому «німого» нюхового відчуття – і поетичного слова» 

[265, с. 37].   

Художній дискурс формується як словом, так і позасловесним простором, з 

якого слово походить. Своєрідною сюжетною кульмінацією – «зустріччю» двох 

свідомостей – стає дзеркальна композиція діалогу у форматі солілоквіуму: 

«Тиша. Далеко клекоче брук. 

Пес лежить і облизує попіл 

на хвіст. (Мовчиш? – 

Мовчу!) Тиша. Далеко клекоче брук. 

Пес лежить і облизує попіл – 

На хвіст» [328, с. 294]. 
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Графічно оформлені симетричні структури – перцептивні точки «тиша» та 

«мовчання» – акцентують смислову домінанту тексту. Тиша надає тексту 

цілісності чи ілюзії завершеності, пробіли та цезури – її помічники. Саме тиша 

стає сценою, на якій «виступають тіні нашого Я, вони говорять, коли ми 

мовчимо» [78, с. 64]. 

У цьому тексті стосунки між Я і Ти розглядаються як суб’єктна подія, як 

«діалог між Богом («вічним Ти»), і людиною, людиною та світом» [53, с. 126]. 

Для Хвильового мовчання – регулятивний принцип структурної 

своєрідності стилю, його змістової глибини. Структурантом тексту стає 

неочевидна логіка, адже «мерехтіння» іншого смислового плану вкорінене в 

самому письмі як висхідний принцип, отже шляхом розуміння тексту стає 

апофатичний метод (Бахтін), що як засіб декодування пропонує амбівалентне 

читання, «знову-читання» [147; 148, с. 109]. 

У міфопоетичному та герметичному просторі символів гора і низ можуть 

мінятися місцями, сходження та спуск виявляються тотожними одне одному, а як 

наслідок, вершиною екстатичного досвіду – повністю в апофатичному дусі 

відміни категорій і референцій – стає чиста інтенсивність «падіння вгору» (Гете). 

«Так 

        ріс 

  час 

– у грандіозній боротьбі падали переможені дні, на них падали ще дні, і 

росла гора, від Гавризанкару вища, глибша від океанських глибин. Тоді питали: 

– Що це? Тоска чи радість? 

...Але на далеких обріях знову гриміли, знову наступали буйні дні грізними 

колонами 

Так 

        ріс 

  час» [328, с. 294]. 

Виміром часу стає простір, який утворює чітку вертикаль вгору 

(Гавризанкар) та вниз (морська глибина) – симетрична структура відносно 
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горизонталі, позначеної лексією «небо на поверхні брудної стоячої води» [328, 

с. 292]. Система «перекидання», обернення гори на низ, а низу на гору, уся 

система порушення асоціативних ланцюгів виходить із уявлення про 

фундаментальну впорядкованість світу. Якби світ не був упорядкованим, то не 

було б можливості міняти місцями гору і низ. Усі трансформації мають сенс 

тільки на тлі напередвизначеності світових ієрархій. Дзеркальність у новелі 

проявлена не тільки на рівні семантики вербальних компонентів (вода). 

Поєднання в тексті риторичної прозорості та елементів деструкції, смислової 

затемненості розриває мовну цілісність, робить її дискретною. Для формування 

полісмислового тексту автор використовує різноманітні стратегії, зокрема й 

особливу графічну організацію тексту. Дискретність, розривність і 

незавершеність мови, часто означені знаками «крапкування», – графічні сліди 

того, що існує поза структурною визначеністю. «Крапкуванням» автор розділяє 

смислові зони в тексті, формує певну паузу. Внутрішній манері письма 

М. Хвильового відповідає зовнішня, яка реалізується як «модель цілісності, що 

ґрунтується на єдності семантичних порожнин і структурних розривів» [138]. 

 « ....Завтра біля дуба найшли мертвого старого газетяра й завтра його 

одвезли на цвинтар. За два дні старого газетяра забули. Тільки там, де він лежав, 

залишився ледве помітний слід. 

...Але біля дуба зацвів уже молодий запах юного невідомого дня. 

…………………………………………………………………………… 

Тихого ясного ранку над древнім степовим городком урочисто потопали 

голубі дзвони» [328, с. 297]. Оповідь переходить у нове річище, усе зображене 

починає виступати в есхатологічному контексті, який формують поняття краю, 

кінця, смерті. Луна, відгомін дзвонів співвідносний з мотивом долі, 

напередвизначеності, у якому біографічний матеріал набуває символіки 

становлення, індивідуалізації  образу життєвого міфу. 

Провідний сюжетний мотив  перетворюється з історії героя на історію душі 

людини. За повір’ям смерть на Великдень благодатна: той, хто помре під 

Великдень або на свято, неодмінно потрапить у царство небесне. У світі людей 
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дар газетяра лишився непоміченим. Кожна людина має бути готовою до 

нереалізованості, до «безвісності». Позиція покори, смирення не дає переваг у 

щоденній марноті марнот. Але вона – обов’язкова умова формування 

«сокровенної людини», свідчення сили духу, а не слабкості героя. Ідеться про 

внутрішній, духовний шлях, що має свідомо обрати для себе й пройти людина. Це 

шлях боротьби, страждання, смерті й торжества. 

У художньому проекті Миколи Хвильового сюжет Великодня постає як 

історія особистої відповідальності митця, доленосності креативного жесту. Коли 

здається, що вже поставлено останню крапку в нашому бутті, в антиномічному 

ланцюзі поетичного пізнання починає звиватися нова ланка – просвітленого чуття 

незнищенності, нескінченності всесвіту. 

 

Висновки до другого розділу 

 

Парадигма дискурсивних практик абсурду в модернізмі 1920–1930-х років 

демонструє відчайдушне прагнення митців зреалізувати шанс на віднаходження 

«непроявленого смислу» (Р. Барт), іманентно присутнього в усьому. 

Відчуття та переживання абсурду М. Хвильовим зумовило формування 

відповідного типу письма. Зонами продукування смислу є, за Ю. Лотманом, межі, 

кордони семіосфери, ними в практиці українського письменника стає текст-між-

іншими текстами («Вступна новела» як паратекст відносно інших текстів).  

Письменник актуалізує ситуації виникнення особливого часу, який синтезує 

час приватний та сакральний, парадоксально руйнує традиційні моделі – тексти, 

аксіологічний центр яких організовують хронотопи Різдва та Великодня 

(«Елегія», «Редактор Карк», «Санаторійна зона», «Сентиментальна історія»). 

«Святочний» канон формує окрему змістову парадигму (народження – смерть –

воскресіння) та композиційно-стильову орієнтацію. Такий «межовий» час, так 

само, як і лімінальний простір, з одного боку, виражає складний процес 

віддалення індивіда від упорядкованої хронологічної системи, з іншого – його 

прилучення до альтернативної атемпоральної системи. 
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Фокусними «точками зустрічі» модерністського тексту та абсурдного є 

території – домінанти метафізики – сон, клинамен. Вони стають зонами 

панування правдивого абсурду – непідвладного логіці чи відомим законам, 

своєрідного виклику - провокації автору. 



105 

 

РОЗДІЛ 3  ЕКС- ЦЕНТРИЧНИЙ ПРОСТІР ЯК МАРКЕР АБСУРДУ 

 

3.1 «Арабески» як еквівалент абсурду 

 

Абсурд генетично пов’язаний з проблемою смислу та розуміння. У 

філософії абсурд окреслений як відчуття метафізичної приреченості розуму, 

одержимого пізнанням сутності людини й буття, на трагічну антиномію визнання 

власного безсилля й бунт проти його очевидності. Свідомість руйнує сталі 

конструкції, в межах котрих уже неможливо індукувати процес мислення [290]. 

Таке світовідчуття ідентифікується поза традиційними логічними схемами та 

структурами. 

Відтак, цілісність розуміння митецьких творів досягається не шляхом 

вивчення зовнішньої логіки, а проникненням у внутрішню логіку цільної 

конструкції. 

Проте напружені пошуки модернізмом сутності насправді не передбачали 

обов’язкової наявності фіксованого смислу. Переживання відсутності в 

першопорядку внутрішнього іманентного смислу перетворює реальність на 

матеріал, знак, символ. Тому саме глибина стає однією з ключових фігур в 

ідеології модернізму, митці орієнтуються насамперед на пошук глибинних 

(невидимих) основ буття. Однак, як зауважує Ю. Габермас, «модернізм — туга за 

справжньою презентністю, справжньою присутністю» [321, с. 42]. Ця програма 

реалізується в дискурсивних практиках митця. Уже семантика поняття «дискурс» 

(discursus: від лат. Discere – блукати) налаштовує на блукання всередині тексту, 

орієнтує на пошуки смислу в інших логічних та позалогічних системах, 

відстежувати та інтерпретувати ситуації «взаємодії між окремим словом і цілим 

текстом, між індивідуальним мовленням і його контекстуальними значеннями, 

переводить семіотично-наративні структури в дискурсивні – між текстом і 

ритмічно-біологічними матрицями, що його продукують» [52; 98, с. 22]. 
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Новий образ наближується до парадоксальної конституції теорії смислу. 

Парадокс як чинник парадигми «бунту проти логіки» (М. Хвильовий) стає тим 

каталізатором, що переключає модальність смислу в інші площини; формує 

стратегії відчитування тексту, орієнтовані на перегляд стабільних фіксованих 

смислових структур, з іншого боку, він проявляється як «нонсенс втраченої 

тотожності» [104, с. 112]. 

Для М. Хвильового точкою відліку стає занурена в океан часу й культури 

душа людини. Митець прагне з’єднати глибини «Я» та космосу, знайти ключ до 

всесвіту. Цей процес означає виключення «Я» із системи зовнішніх цінностей, 

розкриває мінімальний зв’язок сутності речей з їхньою реальністю. Комплекси 

деталей зовнішнього та внутрішнього світів викликають спогади, породжують 

потоки асоціацій, визначними стають випадок, ілюзія, марення.  

Таке відчуття світу відображується в процесі творення дискурсу. Опис 

такого універсуму передбачає творення як потік натхнення, у своєму плині 

схожий на гіперконтинуальність. Версія неперервності світу виглядає не як аналог 

лінеарного дискурсивного ланцюжка, а як форма існування по той бік дискурсу, 

як те, що неможливо назвати. Подібні рефлексії, очевидно, є певною ознакою 

доби. Французький сучасник М. Хвильового Рене Домаль (1908–1944) в есе 

«Клавікули великої поетичної гри» (1929) зауважує: «Той, хто переживає абсурд, 

переживає муку: володіти на кінчику язика Словом-кінця-всього, але не мати 

можливості його висловити» [113]. Відчуття неповноти власного слова Миколою 

Хвильовим пов’язана із переживанням недостатньої континуальності будь-якого 

дискурсу, а тому він може бути заміщений тільки тим «синхронним  вічним 

словом», словом, яке неможливо вимовити і згадати, пошуками якого 

переймалися давні гностики: «Те, що було виголошене, не зникає; щоб 

виголосити все, не треба говорити одне за одним: все довічне та одночасне. ( …) 

А в Слові Твоєму ніщо не зникає, ніщо не замінюється : воно безсмертне і вічне. І 

тому Словом, довічним, як Ти, Ти одночасно і вічно говориш усе, що говориш» 

[3, с. 163–164].  
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Можливості арабески в літературі сприяють реалізації проектів тих митців, 

які переймалися пошуками глибинних смислів поза межами видимого та 

банального. А. Шопенгауер зауважував, що в арабесках естетична привабливість 

у тому, що «неможливе постає як можливе при збереженні певної видимості 

істини, і тільки один якийсь закон відміняється чи видозмінюється… але решта 

лишається; тим не менше весь порядок дії змінюється, доти неможливе дивує нас 

на кожному кроці» [30, с. 49–50]. 

Арабеска – «фаустівський орнамент» [350, с. 271] – виходить поза межі 

мімезису, імітації, декору, найбільш повно реалізує митецьке «прагнення 

символізувати» [350, с. 274], функціонує як універсальна сигніфікативна форма – 

«орнаментальна воля», яка формує стиль». Арабеска несе абсурдний дух у 

принциповій сутності композиційних моделей, у ній «може протирічити пануюча 

над зовнішністю художнього життя техніка духу створеного нею світу образів» 

[346, с. 275]. П. Флоренський у 1924 році писав: «Якщо орнамент здається 

позбавленим трансцендентного змісту, то це завдяки малій доступності цього 

предмета свідомості, що не звикла до орлиних злетів над  окремим і дрібним» 

[316, с. 134]. 

Арабеска дозволяє формувати нові площини смислів, що виникають на межі 

між тим «що» сказано та тим «як» сказано. Текст «Арабесок» Хвильового 

функціонує як «своєрідна монада, що відображує в собі всі тексти (в межах даної 

смислової сфери)» [25, с. 299]. Найближчі з авторитетних для М. Хвильового 

аналогів ‒ «Арабески» (1835) Миколи Гоголя та «Арабески» (1911) Андрія 

Бєлого. Про творчість М. Гоголя в аспекті естетики абсурду чи не вперше 

заговорив В. Набоков, коли читав лекції в американських університетах (1941–

1950). 

Дослідник говорить, що абсурдність гоголівської людини прочитується за 

«законом зворотнього контрасту» між високими прагненнями людини,  її 

стражданнями, пристрастями та безжальним світом. На такому «надвисокому 

рівні» [230, с. 131], на думку вченого, увагу автора привертає насамперед 
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незримий, глибинний взаємозв’язок подій, який просвічує в явищах пересічних, 

звичайних; у його творах «справжні сюжети приховуються за очевидними» [230, 

с. 132]. Ірраціональна природа тексту існує на межах між смішним та 

«нетутешнім, яке постійно чаїться поруч». Дійсність, трансформована через 

свідомість персонажа чи оповідача, набуває дивних, гротескних форм. Сни та 

сновидні стани, ірраціональні зсуви складають ландшафт гоголівских текстів. 

Текст живе за законами Всесвіту, «провали та безодні у тканині гоголівського 

тексту відповідають розривам у тканині самого життя» [231, с. 127].  

Набоков знаходить метафоричне визначення світові абсурду, який створює 

Гоголь, – це співвідносні із концепціями сучасної фізики «Всесвіт-гармошка» та 

«Всесвіт-вибух». «Проза Гоголя щонайменше чотиривимірна. Його можна 

порівняти з його сучасником Лобачевським, який підірвав Евклідів світ і відкрив 

сто років тому багато з тих теорій, які пізніше розробив Енштейн. Якщо 

паралельні лінії не зустрічаються, то не тому, що не можуть зустрітися, а тому, що 

вони мають інший клопіт. Мистецтво Гоголя <…> показує нам, що паралельні 

лінії можуть не тільки зустрітись, але можуть звиватись і переплутуватись 

химерно, як коливаються, вигинаючись при найменшій брижі, дві колони, 

відображені у воді. Геній Гоголя – це ті самі брижі на воді; двічі два буде п’ять, 

якщо не квадратний корінь із п’яти, й у світі Гоголя усе це відбувається природно, 

там ні нашої поміркованої математики, ні всіх наших псевдофізичних конвенцій із 

самим собою <…> не існує» [231, с. 129]. 

Припускаємо, що для М. Хвильового продуктивною стала саме ця, змістова 

компонента абсурду Гоголя, натомість досвід А. Бєлого дає українському 

модерністу продуктивні матриці форми. Зокрема, ідеться про проголошений 

російським автором «примат творчості над пізнанням» [31, с. 154]. Поет надає 

концептуального значення імпульсу, емоції, організованим як орнамент: «у 

джерелі думки немає схем, є живі, найясніші арабески; спіраль є найпростіша 

лінія мислелету» [31, с. 551]. Його програмова позиція: «Вічність розпадається на 

водоспад миттєвостей, образ життя на тисячі образів, форма життя – на тисячі 

форм. Ці форми тоді – форми мистецтва, тобто уламки єдиної форми; єдина 
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форма – життя, прожите творчо» [31, с. 241] реалізується у тексті Хвильового як 

креативний акт «радості бунту проти логіки» .  

Галина Хоменко дуже точно визначає статус дискурсивної практики 

М. Хвильового в цей період як стратегію формування ключової стилістики доби: 

«орнаментальне письмо структурується в цей час не стільки імперативом 

інкрустації чи декорування тексту, скільки ідеєю шукання наджиттєвих змістів 

життя, котрі у своєму ритмічному повторюванні надають життю його позачасової 

глибинності; жанр арабески в літературі, що формувалася в умовах експлікації 

ідеї «азіатського ренесансу», визначає телеологія безсмертя, носіями якого є 

безтілесні сутності – тожсамості абстрактних фігур «запаху слова» [333, с. 127]. 

Важливим композиційним стрижнем стають наскрізні мотиви й лейтмотиви, 

пунктирні сюжетні ланцюги, часто марковані певним сюжетом або ключовим 

словом: «Те, що на рівні прагматики сюжету постає фарсовою уявою театру 

маріонеток, те на рівні лейтмотивної структури існує як фрагмент квінтесенції 

буття» [277, с. 75].  

Ритуал творчої реалізації розгортається в активний жест: «я буду писати 

так, щоб зрідка почути кармазинові дзвони з глухого заріччя, коли серце так 

стисне, ніби погляд стрункої юнки, коли вона на моє буйне бажання каже крізь 

яблуневу завірюху, здригнувши: –Да!» [328, с. 303]. Твір – результат уяви, і вже 

тому не тотожний світові, але сам світ – самодостатній та безконечний, у 

подібних текстах «різниця між комічною та космічною стороною речей залежить 

лише від одного свистячого приголосного» [231, с. 127]. Інший полюс 

креативного імпульсу поданий у відповідних моделях: «Студент жив у підвалі, в 

кімнаті з одним тусклим вікном, що виходило на глуху брудну вулицю. <…> 

милістю якоїсь грузної баби <…> кожної суботи баба тягла студента до себе на 

кухню, <…> брала енергійним жестом за плече, роздягала догола і клала на своє 

ліжко. Після так званої суботньої ночі студент завжди почував у роті якийсь 

неприємний запах і потім цілий день спльовував. Це теж деталь, і, “позаяк” вона з 

життя, я теж її пишу» [328, с. 309], або згадці «В Англії навіть coitus за 
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“розписанням”» [328, с. 303], які формують контрастний ідеологічний пласт до 

моделі «екстаз творчості». 

Сублімацію почуттів у творчій діяльності означає любов. Любов як творча 

стихія стає домінантою на неявних смислових пластах тексту. Комплекс зачаття – 

народження – творчість («чиновник спокусив горняшку однієї прекрасної 

травневої ночі, коли зацвіли яблуні, під яблунями», «Прийшла друга травнева ніч, 

коли небо було в яблуневій завірюсі й пахло горизонтом (а небо може пахнути 

горизонтом наперекір усякій міщанській логіці), коли степовий городок дрімав 

під голубим крилом весняної ночі, безплідна чиновникова жінка родила 

майбутнього колезького реєстратора» [328, с. 303] митець алюзивно пов’язує із 

біблійною «Піснею над піснями»: «Під яблунею я збудила тебе, – там повила тебе 

мати твоя, там тебе повила твоя прародителька!» (Пісня над піснями 8, 5.). 

Подальша екплікація комплексу «любов-творчість» відбувається в площині 

еротики творчого екстазу, який забезпечується в тексті трансформацією 

семантики образності: «я гадаю, що я все-таки напишу гарний твір, бо ж яблуні 

тільки-но зацвітають у садах моєї духмяної фантазії» [328, с. 305]; «Я говорю не 

про чарівну мандрагору, я говорю про адамову голову: про метелика, що з 

черепом на голові. Мені навіть сни якісь химерні» [328, с. 310], – природа 

сюрреалістичної візії може бути пов’язана із впливом мандрагори, відомої 

галюциногенними властивостями та тим, що її плоди мали назву «яблучка 

кохання» та вживалися як чари на кохання. 

Сакралізацію творчого акту, момент відкриття, інтуїції, спонтанність 

творчості означає папороть: «І вже ніколи не промчаться фейєрверки гіперболізму 

крізь темряву буденщини, і не спалахне огнецвіт моєї фантазії: на рік буває тільки 

одна ніч – на Івана Купала, – коли в зачарованому колі жевріє жемчуг химерної 

папороті» [328, с. 309].  

Потоку життя відповідає потік свідомості, безконечні метаморфози речей, 

істот, ідей, слів, не тільки елементів реальності, але й самої реальності. Пластика 

переходу із внутрішнього світу в зовнішній і навпаки викликає питання про 

статус і побудову реальності у творі: де і що, власне, відбувається? Це або 
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звичайна дійсність, яку саме так могла б зняти кінокамера, або ж видіння, 

галюцинації, що виникають у свідомості. Як метафору театру представив такі 

особливості свідомості людини Юм, коли різні враження, відчуття послідовно 

виникають, проходять, знову повертаються, зникають і змішуються в нескінчене 

розмаїття положень та ситуацій [361, с. 188].  

У ліричному суб’єкті немов існують дві свідомості: одна вимірює свої 

строки вічністю, друга – буденними мірками. Перших два комунікативних плани 

прогресують у третій, не проявлений у композиційній побудові тексту: додаткову 

смислову та комунікативну площину формує визначена Шпенґлером природа 

арабески як такої, що, «поглинаючи усі лінії, одухотворює <...> та позбавляє 

тілесності <…>, робить безтілесним також і предмет, який  щиро покриває» [350, 

с. 176]: «Мовчазно стоїть нічний город, стоять заулки, під’їзди, й усе, що тут на 

землі, загубилося в хаосі планетарного руху і тільки ледве-ледве блищить у 

свідомості. І здається: це химерний Сатурн біжить у телескоп, і біжать його кільця 

й десять дальніх супутників» [328, с. 319]. «Я такий же химерний, як Сатурн у 

телескопі в хаосі планетарного руху» [328, с. 319]; «…А за мною прожектор, 

трамвайні ліхтарики, тротуарні світлові плакати й мільйон інших дрібниць. І все 

це мчиться в химерному колі асоціацій і пливе, мов Сатурн у телескопі, коли 

темна зоряна ніч нависла над обсерваторією і все, що тут, на землі, загубилось у 

хаосі планетарного руху і тільки ледве-ледве блищить у свідомості [328, с. 319]. 

Подібна модель актуалізується як конструктивний принцип революційного 

мистецтва – кіно. Французькі сюрреалісти відразу відчули та сприйняли потенціал 

кіно: у 1927 р. видали маніфест на честь Чапліна «Руки геть від любові» (1927), 

Деснос Роберу 1927 р. у газеті «Се суар» писав: «Від кіно ми чекаємо 

неможливого, несподіваного, дивного – мрії, ліризму, які змивають усе ницісне, 

що є у наших душах, і, наповнюючи їх ентузіазмом, приводить нас на барикади і 

на пригоди; від кіно чекаємо того, у чому відмовляє нам життя та любов, – тайни 

та чуда».  

Відкриті новим революційним мистецтвом можливості моделювання нових 

риторичних практик були надзвичайно привабливими для М. Хвильового: «Іду. 
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Раптом падає під ноги різнокольорова реклама, і я згадую чарівний ліхтар, що в 

забутій школі мого дитинства демонстрував на стіні картини. Це – не кіно, це – 

примітив, але я його ніколи не зрівняю з кіно, бо тоді була надзвичайна 

вразливість і таке миле й симпатичне дитинство» [328, с. 301].  

Концепція «інтелектуального кінематографа» (Ейзенштейн) у центр уваги 

вміщує свідомість людини. З’ясовується, що будова кіномови подібна до 

свідомості; отже, саме внутрішній монолог повинен стати головним і 

універсальним методом звукового кіно. Найважливішим завданням стає 

перетворення думок, ідей в емоційні образи.  

Монтаж візуальних образів у тексті «Арабесок» виявляється спорідненим із 

поетикою Ейзенштейна. Текст регулює саме той комплекс візуальних уявлень, які 

автор прагне вивільнити від мовної інерції: «Два будь-яких шматка, поставлені 

поруч, неминуче з’єднуються в нове  уявлення, що виникає із цього співставлення 

як нова якість» [353, с. 72]. Семіотична інтерпретація тексту як сценарію 

розглядає кожну «окрему картину» як частину в «загальній картині життя», відтак 

ціле сприймається як результат поєднання частин. Але водночас усі картини є 

різними варіантами одного й того ж, не частинами цілого, а його модифікаціями, 

отже, «єдність та взаємний перехід» [201, с. 319] визначають природу 

синтагматичних та парадигматичних зв’язків у художньому тексті. 

Семіотичні конотації міста включають у себе уявлення про місто як продукт 

культури (структура міст віддавна втілювала уявлення про світоустрій, ідею 

подібності мікрокосму до макрокосму, механізм, який «здатний заново 

породжувати своє минуле, має можливість співвідноситися з сучасним 

синхронно» [201, с. 283; 44] Автор «Арабесок» демонструє суб’єктивне відчуття 

межичасся: «Уранці в  городі, де незнайомі вулиці, а по них проходиш, якось 

невідомо і задумано: проходять і зникають давно забуті тіні іхтіозаврів, і 

розчиняється рожеве вікно в майбуття [328, с. 302. ]. Ознакою хронотопу города 

стає маргінальне розташування в часі та просторі, город – точка, у якій 

«зосереджується все життя далеких країн» [350, с. 165]. 
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У версії Хвильового комплекс город стає еквівалентом синтезу зовнішнього 

(форми твору) і внутрішнього (віртуального простору авторського «Я»). Город 

втрачає свою матеріальність, предметність, він швидше город із відображень у 

воді, вітринах, блиску реклами, прожектора, трамвайних ліхтариків,  тротуарних 

плакатів . 

Головним модусом протистояння став у Хвильового «пристрасний 

магнетизм миті» (Октавіо Пас) – натхнення, любов, творчість. Чистий психічний 

автоматизм, що є диктуванням мислі, при відсутності якого б то не було 

контролю з боку розуму, поза усякою естетичною чи моральною занепокоєністю 

дозволяв шукати істину шляхом повернення до «Я», зануренням у «Я». Творчість 

можлива у той момент, коли знеособлена пам’ять перехрещується із власною 

пам’яттю і тоді настає смерть усього усталеного, бо визначальним стає жест 

митця, його рішення втрутитися й порушити хід естетичної гри. Це був шлях до 

герметичного тексту. 

 Але для М.Хвильового характерна тенденція герметизації не тільки тексту, 

а й образу імпліцитного автора шляхом творення «псевдобіографії» («Арабески», 

«Я (Романтика)»), моделювання різноманітних масок: «Деталь із моєї біографії. 

Народився я (Сойрейль, припустім, бо для мене просвітянський реалізм – «к 

чорту»… навіть у прізвищах, бо я його органічно – «органонами» – не виношу), 

народився я, Сойрейль, котрого не треба плутати з Карлейлем, автором 

«Французької революції» [328, с. 303]. 

Автор будує текст, який функціонує одночасно в кількох кодових системах. 

Кожний фрагмент відтворює в пам’яті вже відомі коди, робить на них проекцію, 

отримує в результаті співвідношення нові значення та надає нових значень уже 

відомим і, здавалося б, зрозумілим частинам тексту. Автор руйнує намір читача 

сприймати текст як звичайне мовне повідомлення, вибираючи з кожного епізоду 

окрему інформацію, та зводити композиційну побудову до часової послідовності 

окремих подій. Продуктивним стає рух невидимою параболою від одного 

комунікативного плану до іншого.  
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«Ніч. Весна. Міст. Марія» – фраза розгортається в «сюжет тексту» [328, 

с. 302]. Дискурс організований послідовним зсувом від ванітативного наратива 

«ніч» через часо(весна)-просторові(міст) маргінеси до суб’єктивного наратива 

«Марія». Включення в смисловий комплекс лексії «міст» підтримує версію його 

маргінальності як одного з індексів абсурдного світосприйняття. 

Текст та його міфологеми переплітаються, неначе прочитують одне одного, 

виявляють різноманітні конотації смислових та стилістичних значень, художній 

світ дешифрується та децентрується. Оповідь розпадається на низку сцен, кожна з 

яких дана з синхронної точки зору. Всередині цих сцен час немов зупиняється, 

або «сцени ці характеризуються своїм особливим мікрочасом» [309, с. 129].  

Темпоральна організація всього тексту ієрархічно структурована відносно 

свідомості Творця тексту: саме його свідомість утримує кілька паралельних або 

взаємозалежних площин. Х. Л. Борхес формулює цей постулат як важливий 

конструктивний принцип організації тексту: «Чому ми вважаємо час єдиною 

послідовністю? Не знаю, чи доступна нашій уяві ідея, що існує безліч часів і ці 

часові послідовності не співвідносяться одна з одною, хоча їхні члени, зрозуміло, 

слідують одне за одним, одне перед одним та одночасно одне з одним. Це різні 

послідовності» [48,с. 185.]  

У Хвильового це проявляється як «деталі «із відповідного розділу 

«Арабесок» – у різних контекстах інфернально виникає фокстер’єр: « …у нього 

таке, знаєте, велике горе: вчора фокстер’єр здох, і потім він такі прекрасні роботи 

пише» [328, с. 306], «Я знову підвожу чималий молоток і з гидливістю опускаю з 

силою на пацюкову голову. Але диво: пацюк знову виріс і став розміром з 

фокстер’єра» [328, с. 307]. Межі сну і дійсності розмиті, і сюреалістичні 

персонажі сну легко навзаєм перемінюються місцями з персонажами реальності, 

роздвоюючи «Я». 

Крім традиційної гри-містифікації з читачем, анекдот із «Записок 

Піквікського клубу», демонструє жанр private jokes – «жарт для себе». Стихія 

герметичного гумору розрахована на «свого» читача – сприйняття смішного 

стосується сфери почуття, а не пізнання. Імпліцитний читач прозріває в тексті між 
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комічним ті «неявні смислові пласти», які, на думку Рене Домаля (1904–1944), 

породжує «жахливий сміх перед тією очевидністю, що кожна річ саме така <…>, 

яка вона є, що я є, не будучи всім, що певне існування являється скандалом» 

(«Патафізика та відвертість сміху») [113]. 

Одним із подібних смислових центрів текстового простору стає іронічно 

заявлена автором у розділі «Слово» модель універсального світу, яка включає все 

живе: «І жили в тій оселі, що її звали по циркулярах курортом, люди, собаки, коти 

та інші тварини. Чим годували котів чи то собак, я напевне не знаю. Але людей 

годували дохлою гнилою рибою, трохи не кращими яйцями й такими ж 

сосисками» [328, с. 312].  

Артикулювання  «халатниками»-«комунарами» проблеми «дохлої гнилої 

риби, трохи не кращих яєць «розвивається в дискутування проблеми того, «що 

появилось раніше: мисль чи слово». Перша проблема «дохла гнила риба та трохи 

не кращі яйця» відчитується в аспекті парадоксальної деструкції, нівіляції 

космогонічного комплексу. На думку К.-Г. Юнга, риба є образом, який фактично 

служить «візуалізації» безсвідомого архетипа Самості [356]. Символіка яйця 

спроектована його виключною міфологічною роллю у творенні Всесвіту, життя 

[83, с. 33].  

Отож, парадоксальна дефініція, яку дає автор у першій половині тексту «І 

жили в тій оселі, що її звали по циркулярах курортом, люди, собаки, коти та інші 

тварини», урівнюючи усіх істот, у другому реченні «Чим годували котів чи то 

собак, я напевне не знаю. Але людей годували дохлою гнилою рибою, трохи не 

кращими яйцями й такими ж сосисками» [328, с. 312], пропонує версію 

світоустрою в аспекті абсурду.  

Питання «Що появилось раніш: мисль чи слово?» вирішується в аспекті 

творчої інтуїції митця та специфіки його світобачення. Фінал дискусії 

завершується формулюванням хибної істини з відвертим абсурдним 

(помилковим) твердженням: «Отже, мораль: раніш появилось не слово і не мисль, 

а гнила риба, бо лекцію про душу було розраховано спеціально на заспокоєння 
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нервів, які розтривожено було вищезазначеною морською твариною» [328, 

с. 315]. 

В основі моделі світу М. Хвильового лежить культ напруги, яка включає в 

себе відчуття катастрофи та розколу, напругу між ідеальним і реальним, 

екзистенційні стани самотності та відчуття неідентичності, породжені 

постреволюційним і поствоєнним синдромом як першопричиною травми та 

духовної загубленості, де несамовите коливання – основний компонент буття 

людини. Версія про домінанту мислі можлива за умови, коли людина «мусить 

казати не те, що хоче».  

Сучасник М. Хвильового, французький поет і філософ Рене Домаль, 

формулює ключове правило митців цієї доби: «Між тим «Слово» є знаком 

здійснення самоідентифікації, воно «проголошує абсурдну очевидність», це 

«сутнісне Слово <…> являється Паролем, дверима до свободи, що дозволяє 

поривам ліричного хаосу знайти з допомогою образу відповідні їм слова» [113].  

У структурі тексту історичний час («Літо тисяча дев’ятсот двадцять 

четвертого року…») розгортається до меж універсальних («Мовчазно стоїть 

нічний город, стоять заулки, під’їзди, усе, що тут на землі загубилося в хаосі 

планетарного руху»), до позачасової сюрреалістичної візії, представленої в тексті 

годинником без стрілок: «Тривожно горить циферблат», «горить казковим огнем 

циферблат» [328, с. 304], «б’є годинник над ратушею глибокої ночі, коли 

тривожно горить циферблат» [328, с. 305]. Візуалізація подібного відчуття часу 

зафіксована в картині Поля Сезанна «Чорний годинник» (1869–1871), пізніше 

трансформований текучий час зображений на картині Сальвадора Далі 

«Постійність пам’яті» (1931), згодом у «класичній» п’єсі абсурду Ежена Іонеско 

«Лиса співачка» годинник показує дев’яту годину, а б’є сімнадцять разів. 

«На дальньому костьолі горить огонь і теж творить поему» [328, с. 302]. 

«На костьолі в діадемі ночі горить казковим огнем циферблат»[328, с. 302] 

«Тільки один раз! 

Тільки один раз! 
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Так б’є годинник над ратушею глибокої  ночі, коли тривожно  горить 

циферблат» [328, с. 302]. 

«На костьолі горить циферблат, і далеко гримить повінь» [328, с. 311]. 

«В кімнаті тихо, за вікном тихо, і тільки на костьолі  горить циферблат» 

[328, с. 311]. 

Згортання часу й простору маркує тиша – ситуація «до-слова»: «Тихо. 

Тільки  одвічні цвіркуни плетуть легенду із далі первісних віків, і нема їй ні кінця 

ні краю. Тоді зникають і дороги в диких половецьких краях». [328, с. 314]. 

Лише до краю інтенсифікувавши переживання, можна вільно 

переміщуватися в просторових образах, межами яких є пороги інтенсивності, а не 

інший простір.  

Нова поетика формується не як поетика безпосередньо даного, 

вимовленого, скільки ледве чи не безкінечної його трансформації, поетика 

бачення. У ній парадоксально не зникає, а зростає пафос буття: безмежності та 

вічної новизни світу, можливого та неможливого. Твір виступає не як 

відображення існуючої реальності чи опозиція їй, але як сторона цієї 

багатогранної реальності чи навіть інша, що живе за своїми законами та власною 

онтологією реальність. 

Сакралізацію творчого акту, момент відкриття, інтуїції, спонтанність 

творчості означає і папороть: «І вже ніколи не промчаться феєрверки гіперболізму 

крізь темряву буденщини, і не спалахне огнецвіт моєї фантазії: на рік буває тільки 

одна ніч – на Івана Купала –коли в зачарованому колі жевріє жемчуг химерної 

папороті» [323, с. 317]. Дискурс  плинності, неповторності кожної творчої миті 

формує сугестія крихкого, мерехтливого, блискучого: «хрустальні дороги», 

«японські ліхтарики», «на костьолі горить вогонь і теж творить поему», «на 

костьолі в діадемі ночі горить казковим огнем циферблат», «виникають образи, 

які, як потоки, як жемчуг, протікають біля мого романтичного серця», «жемчуг 

хрумтить», «молюся, щоб Боженька зробив мене генієм, щоб розказати, як 

хрумтить жемчуг біля японських ліхтариків», «горить маяк», «діаманти 

сніжинок», «як хрусталь медуза», «медуза горить», «одяг…всипано діамантами», 
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«на кашкеті <…> стояв великий рубін», «жеребець з агатом на лобі», «феєрверки 

гіперболізму», «огнецвіт моєї фантазії», «прожектор», «строкаті вітрини 

державних крамниць», «різнокольорова реклама», «чарівний ліхтар».  

Усередині розлогого ряду, напевно, існує прихована ієрархія або навіть 

кілька можливих аксіологічних систем. Частотність згадувань демонструє  

виняткове значення моделі  «як виникають образи, які, як потоки, як жемчуг, 

протікають біля мого романтичного серця: жемчуг хрумтить» [328, с. 303] як 

аналога Творчості. Таємниця народження Слова включена в космогонічний міф, 

пов’язана із водним комплексом, морською стихією: «таємна мавка розказує 

океанну казку» [328, с. 303]. Океанська глибина є джерелом зародження, 

матрицею всіх форм, принципом породження в океанійських і південноазіатських 

культурах. Її атрибути – мушлі, «жемчуг» (перли) – пов’язані з морською 

символікою [163]. 

У художньому проекті М. Хвильового місто / море утворюють смислову 

парадигму [303, с. 42]. Морська відкритість і безмежність відкриває людині 

бачення інших світів. Для степової межі характерна акустична прозорість [99]. 

Образи степу та моря стають шифрами безконечності в кінці ініціативного путі. 

Виразне співвідношення «жіночого» з «морським» («Синій листопад», 

«Арабески»), кожне з яких втілює потенційну подвійність свідомого та 

підсвідомого, дискретного та безперервного, необхідного та випадкового, порядку 

та хаосу, в основі лежить творчість і створюване життя [302, с. 374].  

Моделювання метафоричних зв’язків між різними об’єктами формує 

багаторівневу структуру, що поширює потенціал значень: переживання великого 

міста близьке до переживання моря, яке часто виступає метафорою міста 

(«Арабески»); зустріч моря й суші як важливий досвід переживання межі, часто 

між кінцевим та безкрайнім; зв’язок сновидінь, смерті із морем засвідчений ще в 

ведійських текстах, смерть як поглинання морем, помирання як віднесіння 

морськими хвилями – із числа актуальних архетипів («Арабески»).  

«Континуалізація» простору степу та моря відбувається через злиття, 

змішування того, що в ньому знаходиться, через включення в спільних рух 
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об’єктів зорової та слухової перцепції. Безкрайність, відкритість небу, 

усвідомлення своєї загубленості в безмежному просторі, переживання самотності, 

відчуття небувалої свободи, позначають амбівалентний  психофізичний комплекс 

«степ» і «море» [303]. Координати перебування чітко увиразнюють домінанту 

концепту «межа»: «Праворуч – море, далі – виноградники й моя мука за 

пароплавом – у виноградну даль». Саме межа стає зоною фокусування 

найважливіших точок абсурду. Нове значення комплексу розкривається в момент 

його доповнення образом матері. Ритмічна організація комплексу «степ» – 

«море», коливання, вібрація рухів співвідносна з ознаками поетичного збудження, 

натхнення, екзальтації – стану, характерного для творця, чи то пророка, чи то 

сновидця [303]. 

Творчість, Слово є результатом страждань, духовних та фізичних мук  «Я 

ще не знаю, що я напишу, але на моїй душі – біль» [328, с. 304]. Рефлексії Слова, 

забезпеченого жертвою, розгортаються в структуру «Слово» – «Життя» – 

«Смерть», яку формує алюзія на Шехерезаду, що врятувалася від смерті, 

розповідаючи історії: «Це тобі, моє синє вечірнє місто з легенд Шехерезади. Це ж 

з тобою розмовляв я по заході сонця, коли треба було знайти слово [328, с. 318]. 

Письменника приваблюють моделі «contabulatores nocturni» Шехерезади: «В 

кімнаті, де я працював, було страшенно тісно (жило багато народу) так що я міг 

сідати за стіл лише вночі. Саме тому, мабуть, у моїх творах і мжичка» [328, 

с. 121]. Наратив Шехерезади змішує / зміщує межі між текстом та життям, подібні 

моделі досить поширені в текстах Хвильового. Зрештою, феномен Слова, 

протистоїть смерті та творить нову реальність стає адекватною формою 

світосприйняття українського митця: «На сучасність я дивлюсь крізь призму 

легенд Шехерезади. Liberum arbitrum» [328, с. 318]. 

У текстах такого типу, які продукує письменник, часто принагідно 

сказане/написане виявляється на рівні інтерпретації ключовим, концептуальним  

«На березі, як хрусталь, медуза. Кажуть, медуза горить, коли йде зграями. І це — 

як древнє сказання. Тоді в пустельному кутку приморської полоси рибалки 

підводять чайму над кайорою, беруть невід і йдуть у море» [328, с. 315]. Лексія 
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«медуза горить» привертає увагу через органічну включеність у парадигматичний 

ряд «горить циферблат», «горить будинок на розі», «горить костьол», «горить 

маяк».  

Уже в найдавніших свідченнях про сяяння медузи відчувається 

розгубленість дописувачів перед світлом, яке випромінює ця істота, і прагнення 

символічно потрактувати бачене: «У морі є кругла риба без кісток і панцира, що 

має в собі жир особливої властивості: він насичується морською водою і починає 

світитись» [356]. К.-Г. Юнг у трактаті «AION» відстежує варіанти коментування 

враження від сяючої медузи: про неї говорили, що вона гаряча, повна вогню і 

спалює усе, до чого торкається в морі, називали істоту морською зіркою «veri 

amoris vis inextinguibilis» («незгасима сила істинної любові»). Учений робить 

висновок: «У цьому невидимому вогні полягає таємниця мистецтва. Stella mans 

символізує дещо й у самій людині, – а саме її мову, здатність виражати себе, адже 

ці властивості роблять можливими усі маніфестації психічного життя» [356]. 

Концентрація концептуальних знаків у цьому фрагменті свідчить про його 

смислотворче значення. Семантика слова «пароплав» (корабель) поєднує поняття 

«випадковість» та «мистецтво», адже загальнослов’янське, праслав’янське korabjь 

походить від грецького «καράβιον» – «легке судно» , κυβερνητικός – мистецтво 

стернового, κυβεύω – грати в кості, кидати кості, ризикувати [339, с. 88–113]. 

Мореплавство здавна означає виклик долі, зухвалу спробу інтенсивно змінити її, 

пізнати нове, навіть із ризиком для життя. У грецькій мові побажання доброї 

мандрівки включають прохання до богині випадку Тюхе (Τύχη) на її території – у 

просторі абсолютної невизначеності. Мандрівник уже не міг розраховувати на 

точність ворожіння, навіть на допомогу особистого бога-охоронця. Тепер його 

життя залежало від Випадку [303, с. 80]. У цьому контексті корабель подібний до 

мосту: також є територією переходу: він не належить ані земній, ані водній стихії, 

перебування на кораблі може означати стан між життям та смертю. За рахунок 

розширення семантики компоненту «міст» у поетичній формулі «Ніч, весна, міст, 

Марія» увиразнюється її множинний смисл.  
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Однак маяк, що стоїть на межі між сушею та морем, насправді, символізує 

не стільки перспективу комунікації, скільки є знаком самотності та 

дистанціювання людей. На відміну від вогнів великого міста чи навіть самотньої 

хижки, уночі берегові вогні не кличуть моряків до себе. Навпаки, це 

попередження: тут скелі, небезпека, смерть, сюди не можна. Дослідники міфології 

та антропологи  підтверджують містичний смисл рибної ловлі та рибалки: ловитва 

риби дорівнює видобутку «вислизаючих смислів із глибоко захованих джерел» 

[166]. 

Нестерпну вбиваючу заданість, механічність життя за правилами розмиває 

спонтанність – творчість у житті людини, шторм у природі «І сьогодні море 

казиться, і казяться піщані береги в хуртовині камінців, але це останній шквал. 

Даль жене табуни: вал, вали і гребні хвиль розкидають бісер» [328, с. 316]. 

Інтенсивна спонтанна реалізація творчого проекту передбачає руйнування 

стереотипів, стандартів, норм, вихід поза межі стандартів. Спонтанність у даному 

тексті є еквівалентом прориву поза межі абсурду. 

Інтенсивність та частотність функціонування маркеру «жемчуг» (перли) у 

тексті М. Хвильового сигналізують про його особливу смислотворчу місію. 

Комплекс значень перлів фокусує комплекс значень, співвідносних із 

«космологічним Центром», який поєднує владу води, місяця, жінки, плідності й 

народження. Перли в смисловому наповненні руйнують розрив між профанним та 

сакральним [355, с. 398–440]. 

Сергій Аверінцев пов’язує перли і печеру в одному сюжеті як «найдавніші 

символи, без яких не обходилась жодна віра й жодна література» [4, с. 36]. Печера 

ще з часів Платона означала світ мороку й несвободи, розкритий через «аналог 

чуттєвої свідомості ув’язненого у підземеллі, який бачить лише тіні предметів, 

але не бачить ні їх самих, ані джерела світла, яке й створює тіні». Отже, символ 

перлів є «противагою до символу печери <…> в перлах таємниче й невидиме 

світло печери неначе «здобуло тверду породу каменя, лишаючись при тому 

світлом» [4, с. 38].   
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Учений актуалізує нічну, «місячну» природу перлів: за деякими версіями 

мушля запліднюється місячною росою, місячним сяйвом, яке стало «плинною 

вологою, перед тим, як застигнути у твердій перлині», перлина  зароджується в 

надрах мушлі від блискавки – небесного вогню, який зійшов на море і плоть 

мушлі. Таким було чудове зачаття Іісуса Христа у чреві Діви Марії. І третє 

значення, на яке вказує дослідник, задане євангельською притчею, де перлина 

означає абсолютну цінність: за «многоцінну перлину віддають усе, рішуче все –  

таке повчання притчі» [4, с. 38]. Учений згадує притчу про купця, який, шукаючи 

добрих перлин, знайшов одну дорогоцінну, пішов і продав усе, що мав, і придбав 

її» (Матф. 13, 45). Четверте значення, на яке вказує вчений, згадуючи «Пісню про 

Перлину», «можливо, протирічить попереднім логічно, але не образно»: «перлина 

– світло закинутої на чужину людської душі, яку необхідно звільнити з «пащі 

Змія». Адже душа дорожча за весь світ» [4, с. 40].  

Не випадково український письменник детально цитує історію, пов’язану зі 

смертю П. Б. Шеллі (1792–1822) : «Увечері я йду до моря, дивлюся в сині краї й 

думаю: відтіля буря принесла уламки кайори й тіло Шеллі, а тут, на піщаному 

березі, його наречена вихопила з огню його прекрасне серце». Ідеться про сюжет 

зухвалого виклику, який кинув морю англійський романтик Шеллі – він придбав 

разом із Байроном у 1822 р. шхуну «Аріель», хоча не вмів плавати. На початку 

червня Шеллі й Вільямс вирушили морем у Ліворно, звідти в Пізу. Скоро через 

густий туман «Аріеля» стало не видно, а після короткого, але потужного шторму 

від шхуни не лишилось і сліду. Через кілька днів море викинуло трупи Шеллі та 

Вільямса. У кишенях Шеллі були знайдені книжки Софокла й Кітса. Персі Біші 

Шеллі як поет-романтик уважав, що жити треба так, як пишеш, а писати – як 

відчуваєш. Отже, життя має стати романтичним твором – таким же захоплюючим 

і пристрасним. Похорони Шеллі влаштували вельми нетрадиційні – він був 

спалений на березі біля Віареджо. Серце Шеллі віддали дружині поета, яка 

зберігала його все життя [308, с. 106– 108]. 

Море виявляється смертоносним для поета, який зважився зухвало 

перетнути межу, кинути виклик долі й напередвизначеному. Якщо взяти до уваги 
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міркування Ю. Лотмана про Уліса, то М. Хвильового теж можна назвати «героєм 

путі», оскільки для нього вартісною є власне путь. Учений писав про Уліса і 

Данте: «путі їхні є втіленням відкритого руху, пориву в безмежність, 

починаючись у точно означених місцях, вони рухаються в обраному напрямку, а 

не прямують до зазделегідь означеного кінцевого пункту» [201, с. 259]. 

М. Хвильовий робить особистий вибір, не обмежуючи себе, – кожна із 

моделей руху (із розглянутих – трамвай у місті, корабель у морі, переформатив «Я 

йду», тобто рух у просторі індивідуального проекту – максимальне вивільнення 

від залежностей) може бути для нього одночасно і органічною, і неповною.  

 

3.2. Полісмислова амплітуда топосу «місто» в тексті абсурду  

 

У ХХ столітті в зону активної уваги світової гуманітаристики потрапили 

проблеми дослідження міста як особливої семіотичної сфери. На заході активно 

артикулювались поняття «семіотика простору» (Р. Барт), «текст, код, знак, 

синтаксис, семантика простору архітектури» (Ч. Дженкс), образ міста (К. Лінч). 

Об’єктом дослідження вчених тартусько-московської семіотичної школи 

В. Топорова, Ю. Лотмана, Б. Успенського, З. Мінц стала література про місто.  

Ю. Лотман розглядає місто як семіотичну систему. Її структурантами є 

«місто як ім’я», «місто як простір», «місто як час». Учений диференціює 

концентричне місто, яке знаходиться в центрі, на горі, тяжіє до замкнутості, 

виокремлення з оточення, сприймається як вороже та місто ексцентричне, 

відповідно розташоване на периферії культурного простору, має в основі 

протистояння природи й культури, тяжіє до розімкнутості та культурного діалогу 

[196]. В. Топоров називає інші ознаки міста як простору: театральність, яка 

проявляється в чіткому розподілі на «сценічну» і «залаштункову» території, 

постійному відчутті присутності «глядача»; заміщенні існування «неначе 

існуванням»; наявність «точки зору ідеального спостерігача» («погляд пішохода, 

що йде вулицею»); символічність та направленість [302, с. 376]. Дослідників 
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семіотики міста об’єднала ідея сприйняття міста водночас як тексту та як 

механізму творення текстів.  

Українська урбаністика постала переважно у ХХ сторіччі, інтенсивне 

перекодування ментальних матриць українців, що подалися в міста, здобуло 

своєрідне художнє втілення. Особливо цікаві й продуктивні рефлексії міста 

реалізувались у модернізмі: «ставлення до міста стало лакмусом позиції митця, а 

дискурс міста позначений глибоким і болісним конфліктом» [242, с. 206]. 

Місто в прозі М. Хвильового вже з перших збірок означене як візуалізація 

суб’єктивних переживань, один із ключових образів трансляції глибокої 

екзистенційної кризи, реалізується як важливий структурний компонент тексту 

абсурду. Відомо, що абсурд – індикатор кризи системи, яка вже склалася, 

«симптом порушення рівноваги в житті свідомості» [290, с. 140].  

Персонажів М. Хвильового місто вабить до себе як «інша» територія 

(«Життя»), простір втілення мрій, реалізації амбітних проектів («Сентиментальна 

історія»). Потужній імпульс зриває героя з села й веде до міста. У результаті 

відбувається трансформація ментальної матриці, корекція світоглядних домінант, 

але основний рушійний імпульс цього індивідуального проекту – прагнення 

знайти «своє місце», тобто локус ідеальної відповідності внутрішнього простору 

зовнішньому. Отже, для митця, який розкол світу та людини переживає як травму, 

саме місто відповідає стихіям свідомості. 

Місто функціонує в динамічній схемі протягування/відштовхування, адже 

практично з однаковою енергією персонажі прагнуть потрапити до міста, та чи не 

більшою відцентровою силою місто виштовхує їх на межу.  

Будь-який простір, у тому числі й провінційний, – це простір буття, 

провінційне містечко постає як розгорнута метафора існування людини. На 

перший погляд, у М. Хвильового хронотоп «повітового містечка» («Чумаківська 

комуна», «Редактор Карк»), «степового містечка» («Щасливий секретар»), 

містечка («Мати», «Сентиментальна історія») співвідносний із моделлю 

«провінційного містечка» М. Бахтіна: «містечко– місце циклічного побутового 

часу. Тут немає подій, а є лише повторювані «бування». Час тут позбавлений 
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поступального історичного руху....» [23, с. 326]. Своєрідною формулою такого 

буття є фрагмент із «Чумаківської комуни»: «Повітове місто, де пахне Гоголем, у 

переліг перекинулось. Осіло. Коли летять буйні, арештантські весни, повітове 

місто живе нутром: не вилазить з будинків, плодить діти, ходить до церкви, а 

ввечері п’є чай з блискучого самовара» [328, с. 219].  

Маленькі степові містечка перекодовують звичну систему координат – з 

ідеологічного маргінесу вони зміщуються в епіцентр топіки абсурду. У наївність, 

сентиментальність та водночас своєрідну жорстокість малого міста, де все 

прозоро, усі одне одного знають і немає таємниць, вривається революційний 

вихор, руйнує цей світ («Наречений», «Мати»). Саме така критична концентрація 

емоцій робить переживання абсурду особливо болісним, трагічним. 

Натомість велике місто приводить до зіткнення великої маси людей і 

нейтралізує фактори спорідненості або ж знайомства, загострює протиріччя, 

додаючи ще й антиномію свободи та зв’язаності, адже здавна «...город був тим 

місцем, де відбувався перехід із несвободи у стан свободи» [302, с. 374]. 

У результаті формулюються типологічні характеристики існування міста (як 

столичного, так і провінційного) – хаотичність, фантасмагоричність. 

Якщо традиційно із провінційним простором пов’язувалась перспектива 

духовного очищення та відродження персонажа, а місто було територією, яка такі 

перспективи нівелювала, то в художньому проекті М. Хвильового відбувається 

корекція цього міфу («Мати», «Наречений»). І стається так не через докорінну 

трансформацію провінції або столиці чи неготовність людини. Руйнуючи 

сподівання читача, у такий спосіб автор стверджує абсурд як тотальну ознаку та 

стиль життя героїв: «Чудово: смердюче промислове місто велике, але не величне 

– забуло слобожанське народження, забуло слобожанські полки, не утворило 

американської казки: не йшли будинки в хмари – чудово, воно ховає сьогодні в 

своїх завулках криваві легенди на сотні віків…» [328, с. 137].  

Варіантів, які б протистояли катастрофічній ситуації, небагато. Один із 

них – безумний шал творчості, екстатичне фантазування, яке по-своєму виключає 

людину з однієї «реальності», обіцяючи навзаєм інше. «– О Маріям! Ти – жінка, й 
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ти пізнаєш радість моєї пісні про синій вечірній город... Тихий вечір. Синій 

вечірній город. Азія. І я цього тут не бачу: ні проституток, ні чорної біржі, ні 

старців, ні бруду. Я бачу: ідуть квакери – не ті, XVII віку, а ці, сповідники світла, 

горожани щасливої країни. І я вірю, я безумно вірю: це – не квадратура кола, це – 

істина, що буде на моєму сентиментальному серці» [328, с. 316].  

Така реструктуризація простору, за Ю. Лотманом, характеризується 

насамперед загостренням екзистенційного коду та зміною аксіологічних акцентів: 

те, що є, оголошується неіснуючим, а те, що лише повинне з’явитися, – істинно 

сущим [195, с. 16]. 

Редактор Карк із однойменної новели М. Хвильового переживає 

травматичний розкол свого світу, конфлікт між особистими ідеалами та реаліями 

постреволюційної дійсності як екзистенційну кризу, абсурд. Його онтологічна 

самотність не зникає навіть на площі. 

Контрастні смисли пронизують й усі мікрообрази, які формують текст 

міста. Площа – це центр, вісь публічного життя. Як зауважує Ю. Манн, 

«пустинність та безлюдність площі свідчать про ще незавершеність, 

неоформленість міста, яке застрягло десь на півдорозі від цнотливого простору до 

мегаполісу. Але водночас ці ж характеристики можуть стати знаком 

виокремленості та роз’єднаності, які переживаються саме в сучасному місті, тобто 

знаком тенденції, протилежної цільності та спільності» [218, с. 399].  

У великих містах і масові публічні свята теж не дають відчуття 

спорідненості, єдності в спільному емоційному жесті. Відчувається радше 

напруга, штучна організованість, тривожність, яка на площі помножується на 

кількість присутніх: «Для епохи великого ренесансу буде характерним строката 

весна й плебеїв Великдень. Тодi пiдуть тисячi горожан на площу м’ятежної 

комуни, а потiм пiдуть карнавалом на аеродром. I цей строкатий колiр б’є менi в 

вiчi, мов чiтка червона пляма, що вiд слова «ярмарок». <…> Над площею 

м’ятежної комуни стоїть прожектор i уперто розглядає строкатi вiтрини 

державних крамниць» [328, с. 319] (курсив мій, – О.М.). 
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Інтенсивне звуження міського простору означає відповідно зростання 

концентрації абсурду. Маркерами таких локусів стають відчай, смерть, руйнація: 

«Повз одинокої оселі, що біля моря, іде залізниця – тупик. І на тупику, коли 

вийдеш увечері слухати, як приливає море, бачиш зруйновані вагони, розірвані 

снаряди, бачиш руїну» [328, с. 315]. Стратегія «згортання» простору як симптом 

катастрофічного переживання абсурду, екзистенційної травми реалізується 

М. Хвильовим також у новелі «Заулок». Героїня новели Мар’яна перебуває в 

стані, характерному для персонажів письменника – розриву між революційною 

мрією, повною шалених подій, різких вчинків та сірою порожньою мертвою 

буденністю: «Пам’ятаєш? Стоять ешелони, а паровик так задумано шипить. Їдемо 

в дикі замріяні степи, де чекає тривога, невідомість, де ціле провалля жури й 

радості. Станція, ще станція, і семафори, і степи... Тоді не було порожнечі...» 

[323, с. 287.  

Фізична тіснота захоплює духовну сферу, притиснута думка починає 

пригнічувати людину. Регресія простору означає зростання драматичної колізії: 

Відчуття задухи, стагнації настільки всепроникне, що заулок Глухайської вулиці 

стає топосом відчаю не тільки Мар’яни – її сусід Гамбарський теж відчуває «що 

нема вже повороту, і був один якийсь безвихідний тупик» [328, с. 290]. 

Мар’яна приймає радикальне рішення в стилі філософії самогубства: «Я 

тобі писала, що хочу покінчити з життям. І от я рішила. А щоб не було повороту, 

сьогодні вночі віддалась сифілітикові. Це найкращий спосіб проявити силу своєї 

волі. Правда? Вже не буде вагань. Так роблять чекісти минулого»[328, с. 287]. 

Специфіка трансляції письменником емоції абсурду в новелі проявляється у 

«відкритому фіналі» тексту – вибір героїні лишається вже позатекстовою подією: 

«Коли Мар’яна виходила за ворота, з комсомольської кімнати вискочив натовп 

юнаків і з реготом кинувся в туман. Через дорогу, до Глухайської вулиці, сарай за 

сараєм – віжки. ...А далі, коли вийти з пустельного заулка, на міді висічено: 

“Доктор Фальк”. – …Куди?» [328, с. 291].  

Унiкальність періоду 1920–1930-х років полягає ще й у тому, що 

сформувались нові формати існування в просторі міста, які й зумовили певні 
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типологічні парадигми. Аналізуючи петербурзький текст цього періоду у творах 

К. Вагінова та В. Кавєріна, російська дослідниця Ж. Єрмолаєва зауважує: «Місто 

наділене рисами примарності й театральності, мешканці цього примарного світу 

неначе мерехтять, гублять свою суть. <…> У колообігу речі та люди стають 

елементами предметного світу міста. У результаті створюється метафорична 

картина бездуховної цивілизації, в надрах якої губиться людина» [120].  

У художньому проекті М. Хвильового натомість домінантою є пристрасне 

прагнення митця в примарному, фантасмагоричному, сяючому та мерехтливому 

місті всупереч усьому сфокусувати креативну силу, інтенцію творчості: «Але на 

сучасність я дивлюсь крізь призму легенд Шехерезади. Liberum arbitrum. Для 

епохи великого ренесансу характерним буде тихий азіятський город – без 

проституток, без чорної біржі, без бруду. І душевна дисгармонія буде тоді 

легенький вир під водяними ліліями, коли човен без весел несе не несе, а комиші 

стоять на кордоні зелених луків і прислухаються» [328, с. 318]. 

Письменникові-фланеру місто нагадує відкриту книгу, яка дає йому 

несподівані сюжети і стає джерелом натхнення, а фланірування – «перегортання 

словника у пошуках випадкових асоціацій, недбале гортання книги, чи ворожіння 

– відкривання її навмання» [57; 279]. Романтичний фланер віддається потоку 

миттєвих бажань і спостережень, проживає міський простір як особистий час, як 

інтенсивну медитацию.  

Блукання містом – просторова метафора екзистенційного пошуку, який має 

здійснитись у міському пейзажі. Екзальтований стан горожанина-митця під час 

душевної кризи, що її переживають персонажі М. Хвильового, теж реалізується в 

русі містом, серії зустрічей, прокладанні особистої траекторії. Власне автор 

демонструє розгортання одного й того сценарію: рефлексивна мандрівка містом – 

не стільки заданий рух з пункту А в пункт Б, скільки зовнішня реалізація 

внутрішніх емоційних процесів, які й потребують динамічного втілення.  

Для автора-оповідача («Вступна новела») рішення вирушити на околицю 

міста є декларацією потужного вітального імпульсу, рухом до тієї межі, де 

відбувається «зміна комунікативних практик» (Ю. Лотман), яка й стає 
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передумовою творчості: «Зараз іду в робітничий квартал до радянських 

робітничих домиків і буду там слухати, як заливається гармошка бродячого 

музики.<… > і я пригадую, що попереду мене стелиться великий життьовий шлях. 

Він починається десь у минулих віках і шкутильгає осінньою елегією через 

шведські могили, через Сорочинський ярмарок і далі, аж до Гофманської 

фантастики (між іншим, можна сказати не тільки “Три мушкетери”, але й “три 

мушкетонери”. Мушкет, аркебуза — це одно, а мушкетон — це старовинна 

рушниця з набоями в кілька куль, що одразу летять у кілька сторін)» [328, с. 123].  

У тексті М. Хвильового рух з центра на периферію функціонує як 

еквівалент семіотичної динаміки. Саме тут створюється те поле напруги, де 

формуються майбутні мови, адже «на периферії, – чим далі від центру, тим більш 

помітно, – стосунки семіотичної практики та нав’язаної норми стають дедалі 

більш конфліктними» [201, с. 179]. Для розуміння механізмів текстотворення та 

смислотворення варто зважити на те, що «у будь-якій семіотичній системі межа є 

одним із найбільш потужних знаків, ігнорування якого загрожує не просто 

смисловими зміщеннями, а повною деформацією системи, як у креативному, так і 

в рецептивному плані» [197, с. 23].  

Болісне переживання М.Хвильовим нестерпності будь-яких обмежень, 

штучних рамок та емоційної ізоляції породжує сценарії долання межі, у тому 

числі й фізичної: «… за півгодини я вже за городом, на товарній станції… <…> І 

вже тут, на дальньому пероні, я починаю перероджуватись. Я забуваю сіреньке 

життя сіреньких болів і турбот і пізнаю інший солодкий світ. Мені так легко на 

душі, нібито я ніколи не знав тоски й терзаній. Дух моїх прадідів оживає в мені, і 

я, безтурботний, дивлюся на землю з висоти птичого польоту» [328, с. 232].  

У сюжеті відверто демонструється амбівалентна природа емоції абсурду: 

одночасно бажання піднятись «над» – дистанціюватись, відсторонитись та 

одночасно увібрати в себе усе максимально повно, сприйняти увесь ландшафт 

задля адекватного творення тексту-рефлексії. Сучасний філософ Мішель де Серто 

(1925–1986) позицію Ікара-вуаєриста вважає знаком абсолютної свободи: 

«Піднімаючись нагору, я лишаю позаду себе потік, який викрадає і перемішує 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1925
http://ru.wikipedia.org/wiki/1986
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будь-які «Я», творця чи глядача. Можливість дивитись збоку, піднесеність робить 

з мене вуаєриста: перетворює світ, яким я був зачарований, у текст, що лежить 

перед очима – я можу читати його, стати сонячним Оком, дивитись зверхньо, 

неначе бог (курсив мій, – О.М.)» [275, с. 85]. 

Шукаючи в натовпі самоти, фланер між тим не вільний від людей. Та він і 

не прагне абсолютної автономності, адже вона залежить від зацікавлення Іншого, 

вираженого хоча б поглядом. Ж.-П. Сартр реконструює переживання Ш. Бодлера, 

який, власне, й актуалізував у літературі образ фланера: «Ці очі повсюди, в них 

приховані чужі свідомості, <…> він перебуває у надрах чужих душ, де його 

класифікували, спакували і наклеїли зверху етикетку, а яку – він не знає» [270, 

с. 4].  

Герої М. Хвильового, перебуваючи у місті, повному людей, байдужих і 

чужих, гостро переживають цю самоту в натовпі. Справді, жоден із персонажів 

бліц-театру, що миттєво розігрується на вулицях у режимі «погляд-погляд», не 

готовий до продовження спілкування й водночас пристрастно його прагне. 

Напружені до граничної межі нерви редактора Карка організовують особливий 

фокус бачення – в усьому, що його оточує, він шукає відповіді/знаки на свої 

відчайдушні питання «останньої межі»: «Удень бачив, як гурток дівчат біля 

акацій із сапками. Смішні в шумнім місті: у них такі ноги бронзові й м’язкі. 

Редактор Карк заговорив до дівчат: Відкіля ви? – Хі! хі! хі! Але одна сміливо 

сказала: – Що тобі, паничу? Подивись на себе: тобі жити два дні. Хіба тобі до 

дівчат? Здригнув. – Відкіля це ти знаєш?  

– Знаю! Тепер усе пішло на комунію. Всі знаємо» [328, с. 149]. 

Нехай це лише миттєвий погляд – відображення одвічного жаху суб’єкта 

перед оречевленням, об’єктивацією, які позбавляють його споглядальної свободи. 

Але парадокс полягає в тому, що реальність та унікальність спостерігача теж 

потребують підтвердження: контур фігури фланера створюється лише у 

візуальному просторі повернутого погляду.  

В індивідуальному проекті М. Хвильового фланірування – не просто рух 

містом, колекціонування вражень задля наступного естетського відтворення. А це 

http://www.philol.msu.ru/~forlit/Pages/Biblioteka_Vainshtein_DandyEssais.htm#038#038
http://www.philol.msu.ru/~forlit/Pages/Biblioteka_Vainshtein_DandyEssais.htm#038#038
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є одним із сценаріїв подолання абсурду в акті перекодування семіотичних 

моделей, еквівалентом творчості.  

Міфологема відкритого простору як образу подолання смерті і Хаосу є 

базовою компонентою ідеального міста. Тому для автора мотивованою й 

важливою стає перформативна фанальна репліка «Арабесок»: «Іду. Синій 

вечірній город. Азія. Б’є годинник. Іду» [328, с. 319].  

 

3.3. «Бездумна подорож» (М. Хвильовий) – амбівалентний проект 

абсурду 

 

Тема мандрів, подорожі – «одна з небагатьох вічних тем» (Борхес) у 

мистецтві, що лишається актуальною  ще з часів Гомера, Данте та ін. Модель 

подорожі в культурі ХХ століття репрезентує історію людини, що втратила чи 

покинула дім, спокій душі та мандрує світами в пошуках позачасових цінностей – 

тепла, світла, радості. На кінець першого десятиліття міфологема вигнання 

зміщується в бік мандрів у часі та набуває форми пошуку – «quest» (Н. Фрай), 

який митець здійснює не стільки в просторі, скільки у світі власного духу, 

виокремленого з рамок історії.  

Епістема (Фуко) моделювання інтертекстуальних площин, які визначають 

творчу еволюцію М. Хвильового як «діалог з культурою, традицією, власною 

творчістю» (М. Ріффатер), співвідносна із семіосферою європейського модернізму 

та демонструє інтерпретацію референту подорожі в тексті абсурду. 

«Безумна подорож» декларується самим митцем як один із головних 

формотворчих та смислотворчих концептів: «Моїм арабескам – finis. Але я не 

тоскую. Я ще раз пізнав силу безсмертного слова, і воно перетворилося в мені. І з 

океану варіацій я випливаю м’ятежний і радісний, до нових невідомих берегів 

<...> Моїм арабескам – finis. Тоді Стерн, Гоголь, Діккенс, Гофман, Свіфт ідуть теж 

від мене, і вже маячать їхні романтичні постаті, як голубі диліжанси на шляхах 

моєї безумної подорожі» («Арабески») [328, с. 318], «Тоді я глибоко, на всі легені, 

зітхаю й починаю свою напівфантастичну путь» («На озера») [323, с. 232]. 
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Хоча кожне із названих М. Хвильовим імен формує свій шар культурно-

естетичної парадигми, в інтелектуальному ландшафті «безумної подорожі» 

актуалізуються ті якості їхньої дискурсивної практики, які відповідають програмі 

українського митця. Письменник шукав опертя в найбільш фундаментальних 

образах культури, образах-парадигмах, у тому, що зафіксоване в культурі навічно 

й тому у вищому сенсі існує. Прихована цитація – не просто вказівка на паралелі, 

які виникають, вона певною мірою організовує текст, формує його смисловий 

каркас. За таких умов текст функціонує як приєднання до традиції, цитата стає 

знаком такого приєднання, набуває характеру «сугестивного механізму пам’яті» 

[204, с. 194]. Часові межі  «безумної подорожі» розмиваються, стають 

несуттєвими. У такий спосіб формується інтертекстуальний простір: «те 

поетичне, що означається, стає місцем перетину множини кодів, відсилає до 

інших дискурсів» [175, с. 439]. 

Специфіка структурної організації текстів Е. Т. А. Гофмана (1776–1822) 

демонструє постійний внутрішній зв’язок та взаємне проникнення реального та 

ірреального як складників тут-буття приваблює Хвильового як еквівалент 

творення «подвійного світу». Автор відчуває себе вільним відносно кожної із 

реальностей. Своєрідний гумор та іронія творів Гофмана є проявами подвійної 

свободи та подвійної гри фантастичної свідомості з реальним світом. На 

потужність гофманівської традиції в семіосфері Хвильового вказують імена 

персонажів (Гофман «Синій листопад», Вероніка «Силуети» та ін.) та 

архітектоніка текстів («Дорога й О.М.», «Санаторійна зона», «Я (Романтика)», 

«Силуети», що демонструють пластичне існування подвійного світу як одного з 

еквівалентів абсурду. 

Згадуваний Миколою Хвильовим Лоренс Стерн (1713–1768) створює 

модель світу, у якій доцентровою силою наділені суб’єктивний гумор та сатира, 

просякнуті мотивами «подвоєння життя», ігровими та театральними 

містифікаціями. Структурна організація текстів Стерна приваблює модерністів як 

форма прояву протиріччя характеру людини через внутрішній монолог, завдання 

якого передати «гру розуму». Одна з репрезентативних та проективних 
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інтерпретацій Л. Стерна модерністами проявлена в рефлексіях філософа і 

філолога Ніцше: «Ми повинні вихваляти в ньому не якусь певну ясну мелодію, 

але «мелодію безконечну»: якщо тільки можна виразити цими словами такий 

стиль мистецтва, у якому постійно порушується певна форма, рамки її 

розсуваються і вона перетворюється на щось невизначене, бо, означаючи щось 

одне, вона в той же час означає й інше». Ніцше-філолог точно коментує стратегію 

Стерна: «Стерн – великий майстер подвійного смислу. <…> Його відступи від 

оповіді є продовженням та розвитком фабули; його сентенції є водночас 

насмішкою над усім сентенційним. Він, цей найспритніший з письменників, 

частиною цієї спритності наділяє свого читача. Його книга схожа на театральну 

сцену, яка зображена на сцені і театральну публіку на сцені, на яку дивиться інша 

публіка» [234].  

Позиція Ніцше ані упереджена, ані надумана: сам Стерн наприкінці роману 

«Життя та погляди Трістама Шенді, джентельмена» наводить п’ять графіків руху 

сюжету твору, руху основної думки. Це дає підстави зробити Ж. Дельозу слушне 

спостереження, що суб’єктивна гра Стерна з простором, пародійне 

переосмислення мотиву реальної мандрівки («Сентиментальна мандрівка 

Францією та Італією») реалізовані згодом у практиці модерністів як складники 

«потоку свідомості», тієї «безумної стихії… чи некерованого дискурсу, що 

безперервно ковзає по своєму референту» [104, с. 16]. 

Актуалізована в модернізмі ігрова дільність як «прояв безпосередньо 

афективного ставлення до світу» (Bwytendijk F.J.J) проявляється ще в текстах 

Чарльза Діккенса (1812–1870) як принцип та форма їхнього конструювання. 

Мається на увазі не тільки пристрасть Діккенса до клоунади, масок, 

мелодраматичних ефектів [278; 341]. Ідеться про ту безперервну гру, що 

письменник вів із традиційними та новими темами, сюжетами, образами, мовними 

конструкціями. Значною мірою подібна стратегія була зумовлена відвертою 

орієнтацією письменника на традиції комедії commedia dell’arte – імпровізацію 

акторів, віртуозне жонглювання вивченими заздалегідь фрагментами монологів та 

їхню зухвалу комбінацію відповідно до обставин. Так Діккенс переосмислює та 
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пародіює теми та сюжети «ньюгетських романів», карнавалізує традиційні 

різдвяні мотиви. У художній практиці Хвильового мотиви Діккенса 

транспонуються як формування специфічних іронічних та сатиричних текстових 

площин («Арабески», «Іван Іванович», «Наречений») . 

Подія подорожі, вільне переміщення в інтелектуальному та ірреально- 

суб’єктивному просторі стає моделлю, що найбільш відповідає умовам 

продукування смислу, що «ніколи не є первісним, заданим, але завжди чимось 

спричиненим, породженим». (Дельоз). Тексти-ландшафти «безумної подорожі» 

пронизані численними межами. Саме межі семіосфери, що в одних моделях є 

центрами, а в інших – периферією, стають «місцями смислопородження» [201, 

с. 257–267].  

Багатовимірний інтелектуально-психологічний простір семіосфери абсурду 

визначає структурування ландшафтних площин «безумної подорожі». Генетично 

пов’язаний із проблемами розуміння, смислу, абсурд орієнтований на пошуки 

істини (αληθεια) як одкровення буття, того, що «належить вирвати у потаємного» 

(Гайдеґґер). Елліни інтерпретували істину (αληθεια) як вічну та стабільну даність. 

П. Флоренський розвиває поняття істини в образну структуру. На думку 

філософа, істина – те, що «не поглинає ріка забуття», «долає час, стоїть і не тече», 

«вічно пам’ятається» – «Незабутнє суще, якого шукає свідомість, це алетея є 

сталий потік, нерухома течія, нерухомий вихор буття» [316, с. 2]. 

В етюді «На озера» фіксована просторова точка стає фокусом перетину 

різних часових площин. Структура тексту новели відтворює моделі характерної 

для ідилії циклічної ритмічності часу. Єдність місця зближує й зливає колиску та 

могилу (той самий куток, та сама земля); дитинство, старість (той самий гай, та 

сама річка, ті ж самі липи, той же дім). Розташовані на горизонталі пункти, у яких 

відбувається дія, не належать до соціофізичного середовища, а тотожні одиницям 

плану вираження. Але загалом автор зміщує соціальний та історичний зміст, 

натомість основною подією тексту стає дискурс власної особистості. Зовнішній 

світ стає втіленням того, що жило як можливість у внутрішньому світові, змістом 

тексту стає зміст свідомості персонажа. 
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У проекті письменника «путь», «безумна подорож» не тільки й не стільки 

процес подолання простору. Зовнішні переміщення в просторі співвідносні з 

топограмою мандрівки душі в пошуках Центру: «Така солодка путь була перед 

тобою» – «кожному своя путь» – «моя путь уже теж заламується до могили» – 

«тоді я глибоко, на всі легені, зітхаю й починаю свою напівфантастичну путь». 

Це мандрівка на самоті, паломництво, духовна путь, орієнтована на 

переміщення в духовних просторах, занурення у підсвідоме (вживання на 

означення процесу слів жіночого роду «путь», «подорож» характерне для 

мислення з домінантою Anima).  

Фактично непроявлений сюжет оповіді не стає детермінантом послідовності 

подій. Психологічним лейтмотивом стає не зв’язаність подій у тексті, а рефлексія 

пам’яті героя. Живий час, перетворений на міф, немов відроджується в 

суб’єктивній свідомості героя, у такий спосіб знімається/проявляється домінанта 

утрати.  

За умови крайньої інтенсифікації екзистенційного переживання буття 

формується можливість вільного переміщення у просторі, межами якого є пороги 

інтенсивності, а не інший простір, способом пізнання стає точна чуттєва фантазія 

(apercе). При цьому характерна динамічна зміна відстані (з тенденцією до 

нігіляції) між авторською свідомістю і свідомістю героя. Метод «потоку 

пригадування» близький до джойсівського «потоку свідомості». Сюжетний часо-

простір заповнений рефлексіями героя. У текст новели за законами психічної 

асоціації включені спогади та фрагменти, що мають автобіографічне значення: 

«Тоді надходить задума, і переді мною виростає наш посьолок, батько – 

мисливець і той прекрасний вечір, коли я перший раз поїхав з ним на полювання. 

Пам’ятаю, ми приїхали на луки вночі. Я думав, що це «Бєжин луг». Десь хропли 

коні. Наша підвода зупинилась в комишах. Кобилу випустили на пашу, а самі 

лягли на віз. Я довго не спав. Були мільярди зір, і я довго мріяв і дивився в небо. 

Потім я заснув. Сон був короткий і тривожний. А розбудив мене постріл. Батько 

вже стояв в комишах і зустрічав вранішній переліт. Парувала ріка, й десь 

загорався світанок. Пам’ятаю, я хотів тоді умерти – так прекрасно було і так 
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билось моє молоде серце» [328, с. 233].  

Образна система Хвильового орієнтована на передачу невизначеного, 

позбавленого точного смислу і прямого окреслення, того, що не підлягає 

логічному оформленню. Там, де неможливе пряме вираження, у дію вступає 

сугестія. Ланкою між простором (зовнішнім світом) та тривалістю (внутрішнім 

переживанням часу) стають для автора не об’єктивні причинні зв’язки, а асоціації, 

«перетин часу і простору» (Бергсон). Природу подібного формування 

комплексних структур плану вираження та змісту Ж. Дельоз співвідносить із 

універсальними процесами на мікрорівнях: «Тіла чи атомні сполуки ніколи не 

припиняють випромінювати специфічні, невловимі, плинні й дуже тонкі 

елементи. (Лукрецій називає їх симулякрами, Епікур – ідолами). Тією мірою, у 

якій вони афектують animus і anima, вони відповідають за чуттєві якості. Звуки, 

запахи, смакові відчуття й температура особливо відсилають до витоків з 

глибини, тоді як візуальні визначеності, форми і колір відсилають до симулякрів 

поверхні. Кожне почуття, очевидно, комбінує інформацію з глибини з 

інформацією поверхні» [104, с. 357].  

Так, у текстах М. Хвильового перцептивні точки – запахові коди 

підкреслюють абсолютну суб’єктивність подій, творять окрему реальність, 

орієнтовану на площини пам’яті, асоціації: «життя запахне вранішнім запахом», 

«пахне яблуками», «гостро пахнуть бур’яни», «чебрець на могилі пахне», «дині 

запахли мені», «пахли осоки і своїм запахом викликали химерні асоціації» [328, 

с. 231–239]. Домінанта запахів-кодів розвивається у концепт «запах слова». 

«Запах слова» в авторському проекті є еквівалентом творчого імпульсу, що 

виникає як результат «бунту проти логіки». Орієнтований на інтуїцію, 

позараціональне відчуття «запах слова» означає весь можливий потенціал слова, 

формує безмежні інтерпретаційні поля. 

Універсальність концепту модерного митця проявляється як гомологія до 

давньокитайського коментаря «Виникнення образів» до фрагменту «Дао де дзин»: 

«…Ніс людини поєднується з Небесним Дао, тому ніс іменується Потаємним. 

Ворота  Носа – це путь, якою приходить і зникає Споконвічна  прана-ци Неба і 
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Землі» [103, с. 239]. Згідно з ученням, образи виникають двічі: у момент 

виникнення світу, коли Небо і Земля і все суще виникають із нічого, з безодні 

Дао, і тоді, коли митець знову «прозріває» початок світу, спускаючись до його 

витоків, тобто занурюється у безодні минулого і теперішнього, віднаходить там 

ледве видиме коріння сущого і тим самим стає господарем сьогоднішнього дня» 

[103, с. 240].  

У подібний спосіб український митець прагне сягнути первнів буття, 

збагнути сутність речей: «.... Я дивлюся у вікно, і мені здається, що світ пахне 

якимись до болю божественними пахощами. Мені здається, нарешті, що це не 

світ, а якась райська музика, – та музика, що я її чую тільки ... (де б Ви думали?) 

тільки й тільки на полюванні» [328, с. 236].  

Мистецька подорож реалізується як динамічна мандрівка нескінченними 

дорогами асоціацій, варіацій; напівфантастична путь у простір марень, снів, та 

пам’яті. Мимовільність пам’яті, унікальність сприйняття, ірраціональна 

компонента природи людини формують імпульс екзистенційної напруги героя-

оповідача: «Колись, мільйони років тому (чи то був сон?), тебе тривожили очі 

якоїсь романтизованої дівчини, і ти йшов у білий сад, ішов похитуючись, мов 

п’яний, – така солодка путь була перед тобою. Ти падав на землю і безумствував, 

бо ти згоряв у пожарі першого неповторного бажання. Але хіба ти думав, що все 

це ніколи не повернеться, і тільки раптом (під парасолями лапастої верби) перед 

очима твоїми вітром промчаться спогади? Хіба ти думав?» [328, с. 231].  

Такий вихід у сферу «повернутого часу» співвідноситься письменником із 

виходом у степ, на луки, до моря («Елегія», «Санаторійна зона», «Арабески» та 

ін.). Ідеться про відкритий простір, тотожний собі в кожній точці, у ньому можна 

рухатися в усіх напрямках. У містичній традиції саме з безмежним простором 

пов’язувалася «мандрівка» ландшафтами пам’яті.  

Так уже Августинова парадоксалія демонструвала міру екзистенційної 

заклопотаності: «Отже, мій розум не досить великий, щоб вміщувати самого себе. 

Але де може знаходитись ця, не вміщена в мене, частина? Чи знаходиться вона 

поза собою, а не всередині ?» [цит. за: 355, с. 316]. 
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Саме пам’ять створює ідеалізовані образи минулого, очищує його від усього 

хибного, від ілюзій. Так формується та Путь, що за Гайдеґґером є екзистенційною 

одиницею часу (Weg)-виміру для простору, котрий дійсно проходять. Живий час 

відтворюється через зусилля пам’яті. Предмет сподівань і жадань на межі 

свідомості та несвідомого зображується яскраво та привабливо, ідеться про 

виняткові явища, подібні до автосугестії, постгіпнотичного стану: «–У чому 

справа? – думаю я. – Чому я з такою світлою радістю їду сюди? Але відповіді я не 

найду. В кутку вистукує цвіркун, десь на вулиці співають дівчата – і все це якась 

дитяча казка. Мислі мені в’яліють, і я починаю засинати. І тоді приходить мені 

мисль, що мої старосвітські друзі просто туман фантастики, що вони зовсім не 

живі люди, що це тільки тіні справжньої людини. – Цебто? Знову запитую себе. –

Виходить, що мій відпочинок – це не що інше, як порожнє і мертве місце в моєму 

коротенькому житті? Але й тепер я не найду відповіді» [ 328, с. 238]. 

Так імпліцитно проявляється мета «безумної подорожі», що фіксується як 

трансцендентне відчуття порожнечі. Феномен Порожнечі містики та схоласти 

інтерпретували як прообраз цілісності та крайньої повноти буття, рушійну силу 

перетворень, яка, досягаючи своєї межі, «спустошується» і стає «повною 

наповненістю», тобто тим, що є  всим – або Богом.  

Автором-оповідачем відчуття Порожнечі досягається в стані ad marginem, 

крайні межі якого фіксовані серією послідовних бінарних опозицій, поданих у 

динаміці внутрішнього розвитку від реальних до ірреальних моделей у зовнішніх 

та внутрішніх проявах: «тут» (сьогодення, реальний світ: місто, дорога, інші 

реалії) – «там» (минуле, «інший світ», інтертекстуальний простір), що 

розвиваються до меж «життя» – «смерть». 

Відчуття «повної наповненості» у проекті Хвильового співвідносне 

насамперед із потенцією та реалізацією творчості. У тексті новели «На озера» 

ознакою креативного імпульсу стає алюзія на архетип сліпого поета (дід Зідул): 

«справа, бачите, в тому, що йому вже перестали очі служити. З такими очима, 

мовляв, багато не вб’єш» [328, с. 238]. Саме наративна практика діда, чиї візії 

зосереджені насамперед на внутрішніх імпульсах, стає проявом іншої реальності: 
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«… потім він розповідає мені кілька мисливських анекдотів. <…> Зідул завжди 

розповідає їх як правду, і мені хочеться йому вірити. Мені так хочеться вірити, що 

нарешті й вірю. «Це ж така наївна брехня, і стільки в ній дитячої правди, – думаю 

я парадоксами» [328, с. 238].  

Версія рятівної творчості як засобу протистояння абсурду проявляється в 

текстах Хвильового як синтез імпровізаційної наративної практики (згадуваний 

Зідул («На озера»), добродій Степчук («Мисливські оповідання добродія 

Степчука»), згадки про Шахерезаду, «Тисячу і одну ніч» («Арабески»), 

«Декамерон» («Сентиментальна історія») та парадоксу як ідейного концепту 

тексту, що проявлений як «те, що руйнує не тільки здоровий глузд, [bonsens] як 

єдиний можливий смислу [sensunique], але й загальновизнаний смисл 

[senscommun] як приписуваня фіксованої тотожності» [104, с. 108]. Саме такий 

стратегічний комплекс забезпечує «звільнення глибини, виведення події на 

поверхню та розгортання мови вздовж цієї межі» [104, с. 97]. 

У тексті, організованому як домінанта суб’єктивного, хронотоп  функціонує 

«не стільки як структурант сюжетних подій, скільки позиції автора твору» [25, 

с. 278]. Свідомість героя пластично пульсує між полюсами «тут» (сіреньке життя 

сіреньких болів і турбот») – «там («інший солодкий світ»); «було» («падав на 

землю і безумствував, бо ти згоряв у пожарі першого неповторного кохання», 

«Пам’ятаю, я хотів тоді умерти – так прекрасно було й так билось моє молоде 

серце») – «нема» («ми йдемо на надплесне, що його вже тепер нема», «Батько 

давно вже лежить у могилі, посьолок зник з мого горизонту, і мені залишається 

тільки згадувати їх»), напруга між якими зростає до меж «життя» – «смерть» («я 

бачу мертві краї», «І тоді приходить мені мисль, що мої старосвітські друзі просто 

туман фантастики, що вони зовсім не живі люди, що це тільки тіні справжньої 

людини»). 

Перетин семіотичного простору численними межами створює для кожного 

повідомлення, що в ньому рухається ситуацію багаторазових переключень і 

трансформацій, генерування нової інформації [197, с. 188]. Межі семіотичної 

реальності «виявляються розмитими і переповненими перехідними формами» 
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[197, с. 188].  

Знаком переходу від реального до віртуального простору стають марковані 

автором кордони-межі. Межу між містом, його корелятами («сіреньке життя 

сіреньких болів і турбот» та «іншим» світом у тексті означає залізничний міст. 

Момент зупинки та зміни просторових меж, у яких віднині перебуватиме герой, 

фіксує станція. Символіка станції, як це характерно для художньої моделі 

Хвильового, амбівалентна. Вона означає і стабільність, сталість, зупинку, 

трагедію вимушеної статики («Силуети», «Кіт у чоботях»), і стає «простором 

порогу», сакральним місцем, де зустрічаються життя та смерть («Кіт у чоботях», 

«На озера», «Силуети»).  

Станція стає тією межею, де зіштовхуються семіотичні площини тексту, 

результатом зіткнення стає породження смислу. Станція чи не єдина перцептивна 

точка тексту новели «На озера», яка має ознаки історичних реалій: «Я взагалі не 

можу спокійно дивитись на станцію, бо по станціях пройшла вся буря 

горожанської війни. На станціях так недавно люди вміли вмирати, і вони вміли 

так надзвичайно жити» [328, с. 234].  

Так імпліцитно акцентуються межі «вмирати» – «жити», уяких пульсують 

рефлексії героя. Теперішнє, з якого починається пошук утраченого, чуже духовно 

й фізично, єдина можливість існування – у ретроспекції, відновленні міметичної 

реальності минулого. «Потік пригадувань» перетворює час на простір. Місце, 

якого так прагне герой, – будиночок на краю світу «над кручею». Туди людина 

тікає із зовнішнього великого світу суспільних обов’язків у світ малий, 

виокремлений. Рух у сфери забутого – немов вихід із себе самого, метафоричний 

рух назовні, у необмежений простір амнезії. Фізична виокремленість простору 

стає знаком статичної локалізації в минулому; темпоральна структура тексту 

взагалі тяжіє до нівеляції часової ознаки [361, с. 149]: «Я бачу древні етажерки, 

що на них під густим серпанком пилу лежать старовинні пожовклі книги, чую, як 

хрипить годинник своєю старовинною зозулею. Чи не Пульхерія Іванівна так 

тепло глянула на мене? Чи не Афанасій Іванович киває і мені з вогкого кутка?..» 

[328, с. 235].   



141 

 

Домінанту вражень героя становлять особлива інтенсивність і широта 

артистичного споглядання, захоплення земною красою і трагічне переживання її 

крихкості, кінцевості: «Ми йдемо на надплесне, що його вже тепер нема» [328, 

с. 236]. У подорожі туди, чого «тепер вже нема», увага зупиняється на 

ландшафтних пунктах, що складають топограму пам’яті: «Дорога бігла повз табір 

вітряків, минала цвинтар і пересікала даль біля багаття, що раптом спалахувало 

серед степу» [328, с. 236].  

Символіка вітряка поширює поле значень, які формують ідейний комплекс 

твору. Обертання його коліс допомагає збагнути прихований принцип вічного 

повернення. Цвинтар, багаття серед степу моделюють шар загальнолюдської 

культурної та індивідуальної пам’яті, причетність до якої забезпечує мандрівка. 

Творчість стає можливою в той момент, коли знеособлена пам’ять 

перехрещується з індивідуальною пам’яттю; відбувається зближення між 

культурно-опосередкованим та життєво-безпосереднім досвідом [368].  

Жити та творити – значить відтворити втрачений світ, спинити плинність 

часу. Знаходити сховок від отруйної інтерсуб’єктивності у світі 

інтертекстуальності, снів, фантазій, вигадок, фантазувань, у світі, у якому 

усвідомлення переваг «написаного» перед уже пережитим та тим, що ще тільки 

належить пережити,змушує автора сподіватися на діалогічний потенціал довільно 

обірваного письма, а не безпосередній усний діалог. 

Структурантом тексту стає потужний лірико-філософський струмінь, що 

позначає відчайдушне прагнення душевного спокою, повернення втраченого. 

Творення розлогого інтертексту стає відвертою демонстрацією пунктів духовного 

месіанізму, складає додаткове поле смислотворення. Анонсування Горація та 

Епікура як інтелектуальних супутників у «безумній подорожі»: «...я виймаю з 

ягдташа Горація, й перегортаю сторінки. Мій епікурейський настрій цілком 

відповідає віршам римського поета» [328, с. 232] – цілком відповідає стратегії 

абсурдного тексту.  

Хвильовий, за спогадами А. Любченка, справді досить часто цитував 

Горація: «В хвилину радості умій себе стримати / І в хвилі розпачу заховуй 
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супокій. / Бо, знай, однаково прийдеться помирати, / О, Делію, коханий мій» [  ]. 

Очевидно, увага Хвильового до Горація зумовлена пієтетом перед його життєвим 

досягненням: римлянину вдавалося гармонізувати життєвий хаос, утихомирювати 

у власній душі розбурхане «житєйське море», досягати жаданого спокою 

(aesquitas animi) [310, с. 31].  

Шляхом до жаданої гармонії, за Горацієм, може бути послідовна апологія 

«золотої середини» (aurea mediocritas), котра «виявляється остаточною метою 

людських почувань, помислів та дій, повсякчасно зберігаючи власну 

трансцендентність, позаяк вона «не точка, але поле, простір» і, «незалежно від 

того, наскільки вдалося її досягти, – плюралістична» [302, с. 30].   

 Маска і той, хто її носить, співвідносяться через чужий текст-посередник, який 

виконує функції і шифру, і дешифратора. Просторові межі етюду Хвильового 

сформовані досить відвертими алюзіями на твори Гоголя: «… переді мною 

постають милі й далекі постаті Пульхерії Іванівни й Афанасія Івановича, що так 

тривожили колись Гоголя. Я думаю, що ці постаті безсмертні й що Зідул і бабуся 

– це тільки варіації одного і того ж типу» [328, с. 235]. Гоголівський текст виконує 

функції семіотичної межі, проявленій в системі бінарних та асиметричних 

структурних моделей. Весь художній простір виявляється поділеним на дві 

нерівні частини, що складають опозиційні пари відносно реципієнта. Одна з них – 

«інший світ» – «сіреньке життя сіреньких болів і турбот» [328, с. 232], «там у вас 

у городі» [328, с. 233]. Друга – та екзистенційна домінанта, що Віктором Сержем 

[274, с. 116] визначена як сюрреалістична модель самогубства або втечі в 

«царство мрій», ініційована активною вірою в «реальність свого вигаданого 

світу» як виходу з кризового стану – у проекті М. Хвильового постає як кінцева 

мета подорожі.  

За Ю. Лотманом, опозиція двох типів простору в текстах проявляється в 

«характері їх заповнення». Один із них (буденний) фіксований через матеріальні 

ознаки. Предметний світ іншого простору визначають насамперед речі, які 

стосуються минулого або екзотичного вигляду чи походження [203, с. 632]: 

«древні етажерки, що на них під густим серпанком пилу лежать старовинні 
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пожовклі книги, чую, як хрипить годинник своєю старовинною зозулею» [328, 

с. 236]. Особливості місця проявляються як перетин одного та другого світів: 

«Навколо нас фантастичний степ. Гостро пахнуть бур’яни. Бабуся поганяє коника. 

Тоді я бачу мертві краї, «старосвітських поміщиків» і гоголівських старичків» 

[328, с. 235].  

Якщо Гоголь через деформацію рельєфу означає «іншу реальність»: «За 

Киевом оказалось неслыханное чудо. (.. ) вдруг стало видимо далеко  во все концы 

света» [82, с. 275], то Хвильовий зреалізовує парадигматичну модель як сигнал 

включення інших референційних моделей, іншої мови: «Я бачу Пульхерію 

Іванівну, Афанасія Івановича і їхній домик. Він стоїть тепер (чомусь) над кручею. 

Внизу духмяна ріка, далі піски як нова Сахара. Збоку стоять Сорочинці – ті краї, 

де блукала колись «червона свитка». Ліворуч – сам славетний Миргород. Коли 

ясна погода, за кучугурами, крізь марево, гоголівський край як на долоні» [328, 

с. 235].  

Через трансформацію простору, відміну його закритості, Гоголь проявляє 

силу зла, яка знімає дію земних законів: «Чудится пану Даниле, что в светлице 

блестит месяц, ходят звезды, неясно мелькает темно-синее небо, и холод 

ночного воздуха пахнул даже ему в лицо» [82, с. 257]; у відповідний спосіб 

знаходить реалізацію проект Хвильового суголосний програмі сюрреалістів, яка 

передбачала пошук точки, в якій зникає межа часу і «через те, що є, відкривається 

шлях істинної сутності,  до того, що неначе є, але чого все таки немає» [274, 

с. 117]: «А сьогодні я лежу на соломі, і мої мислі пливуть по хатці моїх 

старосвітських друзів. (…) Крізь сон я бачу клаптик зоряного неба…» [328, 

с. 238].  

У текстах М. Хвильового концепт життя як путі, яка веде до пункту 

призначення, протистоїть поняттю життя як долі, путі якої таємничі та 

незбагненні. Як і доля, путь представляє життя як цілісне, хоча й поділене на 

етапи, утворення, але, на відміну від долі, людина починає свій життєвий путь не 

в момент народження, а в момент вибору. Доля знімає відповідальність з людини 

за прожите життя, путь її навпаки покладає.  
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Якщо «безумна подорож», «напівфантастична путь» концептуалізуються 

митцем як еквіваленти смислопороджуючих структур в умовах абсурду, які 

проектують вихід за його межі, то моделі іманентної залежності людини від волі 

долі, року демонструє приреченість людського розуму на усвідомлення межі 

розуміння.  

Результатом «безумної подорожі» стає не тільки ідеологічна подія тексту, 

співвідносна з розгортанням Миколою Хвильовим в індивідуальному проекті 

топосу путі. Подія просування Текстом як «полем методологічних операцій» 

(Барт) стає демонстрацією авторської стратегії формування смислових площин в 

умовах абсурду, у якому істина – це лише зникаючий пункт тексту. Смисл, якого 

так пристрасно прагнуть <…> не локалізується в «сумі значень», він нависає 

лінією горизонту над формою вираження і постійно вислизає, коли його прагнуть 

досягти [255, с. 26]. 

 

3.4. «Полювання на смисли»: парадокс сповіді 

 

Полювання як природний (сакральний, ініціаційний) та унікальний 

особистий досвідактивно відрефлексовується в літературі. Генетично 

філософський та естетичний зміст концепту «полювання» походить ще від 

платонівської традиції розуміння полювання як символу вчення про ідеї. Зокрема, 

як пише О. Лосєв, «задоволення і приємне, краса, доброчинність, благо, мудрість, 

істина – усе це для Платона є предметом ловитви в тому самому розумінні, у 

якому мисливець наздоганяє свою здобич» [194, с. 272]. Також учений детально 

відстежує функціонування концепту полювання у вченні Платона як стратегію 

пошуку смислу: «полювати на імена»; «полювати на слова»; «ловити слова і, 

якщо хтось помилився у висловлюванні, вважати це знахідкою»; софіст – 

«ловчий»; «тікати» вживається Платоном у розумінні «уникати відповіді, якщо 

неможливо правильно відповісти» [194, с. 272].  

Для формування актуального для І. Тургенєва смислового поля полювання 

(«охота») варто звернутись до словника В. І. Даля (1863), де значенню слова 
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«полювання» («охота» («охвота») у значенні «ловитва, травля і відстрілювання 

диких тварин» як «промисел і розвага», передує як основне інше, а саме: «стан 

людини, яка чогось хоче, бажання, схильність чи прагнення, своя воля, добра 

воля; пристрасть, сліпа любов до заняття, забави» [101]. Ці маркери вказують на 

зв’язок із ірраціональними, архетипними поняттями, культурними значеннями 

(«пристрасть», «веселощі», «задоволення», «бажання», «прагнення», «пошук, 

«промисел»). Це акцент на волі своїй, внутрішній.  

Як виняткова подія полювання відповідає «сюжету переходу» [79], 

артикульованому в роботах Арнольда ван Геннепа «Обряди переходу». Обряди 

переходу вказують на радикальну зміну екзистенційних ситуацій: перетин 

кордону між життям і смертю, старим і новим, звичним і незвичним. Полювання 

також було шансом / ритуалом входження в зону, яка існує на периферії 

центральної влади та дикою природою, яка лишається територією свободи [297]. 

При переході межі між зонами людина «помирає» в одній якості і «народжується» 

в іншій.  

Як прецендентний текст, що репрезентує продуктивну для письменників, 

розділених часом і простором, культурну модель полювання, мисливського 

наративу, у цьому періоді постає книга оповідань Івана Тургенєва «Записки 

мисливця» («Записки охотника») (1847–1851). Важливим індикатором 

актуалізації тексту Тургенєва є його статус як такого, що «виступає як оповідь 

про перехід, як наратив «досвіду переходу» та його практика» [79;268]. Активна 

реакція саме на цей твір І. Тургенєва в різних національних літературах може 

бути варіантом такого впливу, коли літературне явище може «генетично походити 

із відомого закордонного зразка, але при тому продовжувати національну 

традицію» [305].  

У збірці І. Тургенєва «Записки охотника» полювання – факультативна подія, 

перед читачем постає мисливець «дивний», «сторонній». Композиційно текст 

організовують картини полювання. Мисливець-мандрівник бере участь у подіях, 

описує їх, не приховує свого ставлення до баченого та почутого. Його 

індивідуальність «…не явлена головною дійовою особою. Він бере участь у 
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подіях, але не його вчинок вирішує конфлікт і завершує драму» [26, с. 122]. Такий 

оповідач стає досить близькою, ледве чи не автобіографічною фігурою автора. 

Якщо згадати, що цей персонаж лишається стороннім, невключеним у дію, то 

складається враження, що основна його місія в тексті – отримувати «скрипторське 

задоволення».   

Публікація вже першої новели «Дон Жуан із Коломиї» у «Щорічнику 

Вестермана» (Брауншвейг, 1866 р.) (німецькою мовою) дала підстави номінувати 

Леопольда фон Захера-Мазоха (1836–1895) титулом «австрійський Тургенєв» (або 

«німецький, український, галицький Тургенєв»). Сталося це не тільки з тієї 

причини, що дія більшості його творів відбувається саме в Галичині. Для 

німецькомовних реалістів російський письменник був еталоном «ліричного 

психологізму» та «техніки рамкової оповіді» [257, с. 232].  

«Розповіді про себе» випадкових співрозмовників захерівського мисливця 

демонструють тенденцію руху від усної нарації до письмової. Захер-Мазох 

формує рамкову оповідь, у якій домінують щоденники («Венера в хутрі»), листи 

головного героя («Любов Платона»), листи дійових осіб («Марцела»). 

Результатом такої стратегії автора стає «криза рамкової оповіді», його персонаж 

активно з’являється у тексті, рефлексує. У тексті Л. Захер-Мазоха феномен 

полювання реалізується в значенні «боротьба із дикістю» та «полювання як 

актуалізація стихійно-вітального начала або прорив тваринного атавізму в 

людині» [258].  

У реалізації свого художнього проекту Л. фон Захер-Мазох, стартуючи в 

літературі як «австрійський Тургенєв», запропонував такий тип письма, який 

адекватно почав відчитуватись вже в другій половині ХХ сторіччя .  

Книга оповідань Івана Тургенєва «Записки мисливця» відіграла важливу 

роль у формуванні й американського модернізму [60]. У прагненні створити 

альтернативу «європейській» формі роману, Шервуд Андерсон як матрицю 

нового письма запозичив із «Записок мисливця» І. С. Тургенєва принцип і 

композиційні способи побудови книги оповідань «Вайнсбурґ, Огайо» (1919). 

Центральні мотиви книги оповідань – мотив полювання, дороги, природи –
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відкривають і завершують окремі оповідання, сюжет яких будується навколо 

«дивних» характерів.  

Американський письменник, орієнтуючись на жанрову форму «книга 

оповідань» «Записок мисливця» І. Тургенєва, пропонує своєму читачеві текст, 

який був «золотою серединою між прісним багатосюжетним англійським 

романом і французькою прозою, яка вимагала <…> надмірної розумової напруги» 

[213]. Книга оповідань пропонувала читачеві картину розколотого світу, в якому 

страждають і мріють самотні герої, однак своєю синтетичною формою 

маніфестувала творчість як художню версію можливої гармонії.  

Японський письменник Акутаґава Рюноске (1892–1927) написав оповідання 

«Вальдшнеп» (1921) [11] на основі епізоду із «Моїх спогадів» Льва Толстого, 

виданих японською мовою в 1914 році. Ідеться про полювання на вальдшнепів, 

яке влаштував у Ясній Поляні Толстой для свого гостя Івана Тургенєва. 

Полювання фокусує низку проблем – психологічне, інтелектуальне суперництво 

двох письменників, змагання мисливців, проблему віри і довір’я, точності 

пострілу і точності слова. Репліки персонажів організовані в стилістиці 

театральних п’єс початку сторіччя: домінує підтекст і психологізм [174]. Текст 

насичений літературними алюзіями, цитатами, згадками про інших письменників 

та їх твори («Записки мисливця» І.Тургенєва, «Заклад Тельє» Гі де Мопассана), 

візит В. Гаршина тощо.  

Розв’язка акцентує обидві ключові проблеми: полювання і література. Межа 

між текстом і життям практично зникає, персонажі функціонують одночасно як 

люди із своїми комплексами, образами, чуттєвістю та як автори відомих творів із 

певною репутацією, від якої вже є залежність, та водночас як персонажі твору, 

який в цей момент «пише» кожен з них.  

У 1920–1930 роках полювання потрапляє в зону активної уваги 

письменників як полісмисловий сценарій, який ретранслює важливий, часто 

травматичний досвід. Розповіді про полювання та мисливців і власне розповіді 

мисливців формують модерний дискурс межі, переходу, вибору, який 

реалізується в літературоцентричному тексті.  
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Революція і громадянська війна зняли табу та бар’єри у свідомості людей – 

смерть і вбивство ввійшли в досвід ледве не кожної людини. Полювання стало 

територією своєрідного психологічного «заміщення». Крім того, у голодні повоєнні 

часи полювання поповнювало сутужний раціон. Очевидно, це загострене 

переживання змагання, жага перемоги, запах пороху й крові збурював творчу 

енергію. То ж не дивно, що українські митці, крім літератури, жили полюванням, 

часто нівелюючи межу між ними. Затятими мисливцями були Микола Хвильовий, 

М. Рильський, Остап Вишня, М. Куліш, Ю. Смолич, Олекса Слісаренко, Майк 

Йогансен. 

Для Миколи Хвильового полювання було також родинною справою – його 

батько був мисливцем. Оскільки родина розпалась і батько жив окремо, то 

полювання для письменника було ще й сюжетом особистої травми. 

У виданні 1932 р. оповіданню «Мисливські оповідання добродія Степчука» 

передував невеликий вступ: «До етюду «На озера» я відношу й «Мисливські 

оповідання добродія Степчука». Ці поетичні екзерциції (свідомо беру це не зовсім 

благозвучне слово) треба розглядати не як оповідання пролетарського мисливця, а 

як записки переляканого дрібного буржуа. Хіба ж пролетаріат «тікає від людей»? 

Хіба він ширяє над «мертвими краями старосвітських поміщиків», «шукаючи 

нових ілюзій до нових невідомих берегів»? Отже, нічого нема дивного в тому, що 

модернізований тартарен боїться мертвої качки, дітей і нарешті опудала в 

останньому оповіданні того ж таки добродія Степчука. Написано 1927 року» [327, 

с. 770].  

У цьому «факультивному» фрагменті за законом семіосфери кожне слово є 

сигналом формування основного смислу. Передмови до творів Миколи Хвильового 

організовують своєрідну (часто іронічну) зону «свободи і домінанти автора», 

провокують читача, сигналізують про формування додаткових смислів саме на 

межі, «між текстами».  

Не випадково автор згадує Тартарена – головного героя циклу романів 

французського письменника Альфонса Доде «Тартарен Тарасконський» («Tartarin 

de Tarascon») (1885–1890). Крім репутації дотепного веселуна, персонаж має низку 
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характеристик, продуктивних для розуміння твору й українського модерніста. 

Тартарен, який, можливо, і не виїжджав зі свого міста, із захопленням переповідає 

вигадані пригоди та подвиги – тобто проявляє неабиякий літературний талант. 

Отже, Хвильовий називає одну з масок, задіяних у творенні тексту. Варто 

врахувати також, що Тартарен – «національний варіант донкіхотської теми» – в 

англійській літературі її репрезентують «Записки Піквікського клубу» Ч. Діккенса, 

у російській – «Ідіот» Достоєвського та ін. [251, с. 233; 252].  

Наративна практика «Мисливських оповідань добродія Степчука» 

формується в аспекті дослідження автором містичного досвіду «пізнання 

розширеною свідомістю» (А. Бретон). Художнє самопізнання людини вимагає 

«безжальності до себе», стадії звіту людини перед собою не тільки усвідомих діях, 

а й у таємних порухах, що вислизають з-під контролю розуму. Екзистенційна 

емоція абсурду – «почуття могутньої внутрішньої розгубленості перед 

незрозумілим» (Батай) є концептуальною домінантою «Мисливських оповідань 

добродія Степчука» М. Хвильового. Степчук послідовно розповідає три 

«історійки» – пригоди із свого мисливського життя. Пригода як життєва подія 

випадає із загального контексту життя, його цілісності.  

Стрижень інтенціонального акту формується навколо актуалізованих емоцій 

страху, вини та покарання. Пошуки смислу відбуваються в семантичних, 

рефлективних та екзистенційних площинах. 

Зовнішній сюжет складає сповідь добродія Степчука в колі мешканців «того 

самого будинку, що в ньому живу і я» [327, с. 139]. Сповідальна оповідь 

(автоінтерпретація) відтворює процес дискурсивного мислення, спрямованого на 

самопізнання. Можливо, сам факт оповіді-сповіді – лише показник психологічної 

глибини персонажа на ім’я Добродій Степчук і означає ще одне відгалуження 

сюжету, що спрацьовує на його наповнення. Істинна сутність особистості, «людина 

в людині» (М. Бахтін) проявляється як «свідомість, що знаходиться в напруженні 

відносно іншої свідомості» [23, с. 38]. 

Означена добродієм Степчуком аксіологічна вісь добра і зла «від прекрасної 

Маргарити до хама і циніка Фердищенка» [327, с. 153] заявляє алюзію на героя 
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роману Ф. Достоєвського «Ідіот» Фердищенка, «містерійного чортика», що 

запропонував усім розповісти petit-jeux – найгіршу історію свого життя.  

Літературна салонна гра petit jeu (від франц. petit jeu – маленькі ігри) набула 

популярності саме в ХІХ сторіччі. Це не «комерційна» гра, мета якої – виграш, ця 

гра – задля азарту, у ній усе залежить від випадку. Гра досить швидко 

трансформувалась у модель літератури, яка повною мірою реалізується в романі 

Ф. Достоєвського в моделі «оповідання в оповіданні». Азарт цієї гри в тому, що 

учасник здійснює акт публічного самовикриття, «морального роздягання». 

Розповідь про аморальний вчинок є найбільш моральним вчинком того, хто 

розповідає. Парадоксальність ситуації в тому, що, слухаючи про ганебні вчинки, 

учасники опиняються перед непростим вибором: вони мають захоплюватись 

відвагою / зухвальством оповідача, не маючи права, за законом гри, його 

засуджувати чи зневажати. «Найкращий, найпослідовніший і найбільш щирий 

гравець у петі-жьо відповідно виявляється найбільш безпринципним учасником 

драматичного зіткнення характерів під час гри» [69, с. 74].  

Ще один парадокс полягає в тому, що жоден із персонажів роману 

Достоєвського не пропонує імпровізацію – кожного разу це «література», тобто 

текст, який уже існував: Фердищенко збирається «знову про ту саму крадіжку 

розповісти», Тоцький пропонує алюзію на відомий твір О. Дюма «Дама з 

камеліями», Єпанчін розповідає анекдот. Дослідник Е. Володін [69, с. 76] 

простежує генезу цього «формально-художнього принципу» в літературі доби 

Відродження – «Декамерон», «Гептамерон», «Кентерберійські оповідання», однак 

наголошує на посутній трансформації висхідної матриці. Продуктивними для 

художньої моделі Достоєвського дослідник уважає твори О. Пушкіна «Бенкет під 

час чуми», «Повісті Бєлкіна» та М. Гоголя «Вечори на хуторі біля Диканьки»: «в 

обох авторів є один оповідач як символічна фігура, через яку й ведеться оповідь, 

матеріал швидше ідеологічно, аніж сюжетно пов’язаний у цикли» [69, с. 80].  

У художньому проекті М. Хвильовий свідомо орієнтується на таку модель. 

Кожна історія, що розповідає Степчук, – актуалізація проблеми совісті та страху: 

«Очевидно, що це не було не те й не друге – і ні совість, і ні страх. І це в той же час 
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було і те, і друге: і совість, і страх» [327, с. 145]. Такі ситуації є еквівалентами 

«сповіді на порозі життя та смерті, правди та неправди, розуму та безумства» [306]. 

Сюжет «Мисливських оповідань добродія Степчука» може бути 

потрактований як розгортання метафори полювання. Семантика «полювання» 

співвідноситься із значенням «говорить» [213], розгортається в референційній 

площині значень «полювання на смисл», метафори творчості, реалізованої в акті 

текстуювання. Полювання в художній системі тексту набуває універсального 

значення: це й полювання на підсвідомі образи, які розкривають людині, хто вона є 

насправді, та що для неї означає бути у власній визначеності. 

Текстова структура «Мисливських оповідань…» є внутрішнім діалогом: 

слова зверенені до людей, до себе самого, до світобудови. Та межа життя, звідки 

видно метафізичну таїну життя й особливо смерті, веде або до загибелі, або до 

спасіння, яке може бути досягнуте не тією самою людиною, а новою, іншою, якою 

можна стати в результаті власного мученицького досвіду.  

Сюжетотворчою подією стає «мить ліричної концентрації» (Т. Сильман) – 

стан героя, інтенсивне переживання ним буття в межах екзистенційних емоцій: 

страх та совість. Герой починає полювання на шилихвоста («Шилихвіст»), але 

згодом виявляється сам жертвою: на нього полює шилихвіст. Птах полювання 

починає з душі: «змушує» автора-оповідача «на себе взяти роль своєрідного ката» 

[327, с. 144]. Далі емоція совісті трансформується в страх: «я відчув, що побороти 

шилихвоста не можу. Я переконавсь, що шилихвіст безсмертний і ніколи не злізе з 

мого ягдташа… Страх пройняв усю мою істоту. Це вже був той тваринний страх, 

що від нього тільки один крок до божевілля» [327, с. 146]. 

Парадоксальність проявляється в тому, що людина виявляється не готовою 

добити /убити пораненого птаха, хоча свідомо була налаштована на полювання. 

Досліджується та межа, на якій критичного виразу набуває етична проблема – 

різниця між полюванням та вбивством.  

Оповідання «Бекаси» розгортає тему страху та совісті в напруженій 

драматичній версії: мисливець упевнений, що вбив дитину. Референційну площину 

тексту формує парадигма «птахи» – «діти» – «щастя»: «Бекас маленький, 
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непомітний, і всі бекаси маленькі, непомітні. Причаїлись вони по закутках болот як 

уламки великого ілюзорного щастя. Але в цей уламок обов’язково треба поцілити, 

інакше попадеш в корову, а ще гірше – в хлопчика» [327 ,с. 152]. 

Хоча убивство виявляється несправжнім, віртуальним, людина переживає 

свою вину в апокаліптичних масштабах: «ці димки і цю полоску над далеким лісом 

я вже ніколи не побачу так, як бачив годину тому» [327, с. 152].  

В оповіданні «Вовк» моделюється амбівалентна ситуація «кат» – «жертва» / 

«мисливець» – «здобич»: Мисливець, що полює на змісти у сфері підсвідомого, 

амбівалентно виявляється жертвою. Відчуття жаху та вини складають його 

екзистенційний комплекс. Конфлікт ката та жертви є тим більше трагедійний, що 

їхні маски динамічно перемінюються в полі єдиного суб’єкта.  

Основні події першої новели «Шилихвіст» починаються на заході сонця. 

Момент заходу сонця співвідноситься із фатальністю, це час переваги сил хаосу, 

пандемії підсвідомого. 

Кульмінаційний момент розвитку подій центрального оповідання «Бекаси» 

позначений відчуттям метафізичної порожнечі й надзвичайної спеки: «була та 

година гарячого літнього дня, коли сонце, зупинившись у зеніті, з такою енергією 

палить землю своїми вогняними променями, що тільки мисливці добровільно 

витримують його» [327, с. 149]. У душевному ландшафті яскраве сонце і мертва 

тиша («тиша передзвонювала таким гнітючим передзвоном, що можна було 

збожеволіти» [327, с. 151] функціонують як величезне око, що фіксує всі події, 

утримує й назавжди включає в архіви пам’яті те, що відбулося. Центр наративної 

конструкції переміщується зі світу матеріальної, публічно підтвердженої 

реальності у світ суб’єктивних ідей.  

Справжня драма полягає в тому, чи пощастить Степчукові подолати кризу 

власної ідентичності: «Можна припустити навіть, що я, тікаючи від самого себе, (а 

я, очевидно, тікав саме від самого себе), міг би збожеволіти…» [327, с. 151]. Так 

формується риторична практика, орієнтована на зсування/зіслизання між смислами 

[196, с. 176], на пошуки нового смислу, що може існувати саме на маргінесі – між 

нормою та неунормованістю, свідомим та підсвідомим чи безсвідомим. 
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Відповідником такої практики висловлювання стає текст абсурду. 

Вовк в однойменній новелі позиціонується як гідний суперник. Домінантну 

інтерпретаційну площину формує закріплена в давній традиції амбівалентна 

семантика вовка як хижака-убивці, переслідувача і як жертви-вигнанця, 

переслідуваного [141; 143; 240]. Динаміка переміни масок «мисливець (кат)» – 

«жертва» досягає кульмінаційної точки, стосунки в межах якої взаємозалежні та 

пластично замінні, що фактично підтверджує епіграф «Homo homini lupus est» у 

буквальному значенні. Мотив перетворення передбачає взаємозалежне 

функціонування в межах категорій «провина» та «покарання». 

Виявляється, що джерела зла людина знаходить у собі: мисливець стає 

заручником власної упередженості та напередвизначеності. Екзистенційна напруга 

формує усвідомлення власної провини у світовому хаосі зла через катарсис до 

каяття: «Я тут же зрозумів, що немає мені спокути за цей вчинок не тільки тут, на 

землі, але й там, на легендарному небі», «такі вчинки, очевидно, не замолюють, … 

а виясняють» [327, с. 153]. 

Розповіді-сповіді добродія Степчука передають динаміку трагічних спроб 

людини досягти власної визначенності. Ситуація розповіді-сповіді демонструє 

можливість прояву суб’єктом власної ініціативи: хоча події добродія Степчука 

містичні й розуміння їхнього смислу та значення знаходиться поза межами 

усвідомлення людиною, їй самій лишається свідомий вольовий акт творення 

самого тексту-сповіді.  

Внутрішній монолог пов’язує людину з усім світом. Організований у такий 

спосіб текст дозволяє М. Хвильовому реалізувати індивідуальний проект 

реабілітації знеможеного морального «Я», болю душі, характерних для натур з 

тонкою і складною душевною організацією, якими є митці. Актуалізовані в 

модерному тексті сюжети полювання стали продуктивною наративною практикою. 

Полювання як специфічний сценарій діяльності та реалізації людини, перебування 

в особливому просторі свободи ініціює збирання душі, роздрібненої повсякденним 

психічним життям, об’єднання душевних сил. Створюючи для людини умовну 

«можливість говорити із собою різними мовами, по-різному кодуючи своє власне 
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«Я», мистецтво допомагає людині вирішити одне із найсуттєвіших психологічних 

завдань – визначати власну сутність, ідентичність.  

 

Висновки до третьго розділу 

 

Екс-центричний простір у текстах Миколи Хвильового функціонує як 

територія перебування персонажа, куди він прагне потрапити і яку водночас він 

мріє покинути. Як репрезентативні топоси абсурду розглядаються «Арабески» у 

поліваріантній реалізації; просторово-смислові маркери «місто», «заулок», 

«станція», «море», полювання», «безумна подорож», – кожен з яких актуалізує 

функцію межі як одного з найбільш потужних знаків семіотичної системі.  

Жанр арабески дозволяє формувати нові площини смислів, що виникають на 

межі – поміж тим, «що» сказано, і тим, «як» сказано, зокрема, засобами  

спеціальної графічної організації тексту («крапкування», письмо «драбинкою»). 

Конструктивний принцип такої візуальної організації тексту – дискретність, розрив 

– постає ідеальною формою, яка відображає концепцію абсурдного світовідчуття. 

Моделювання М. Хвильовим метафоричних зв’язків між різними об’єктами 

формує багаторівневу структуру, що поширює потенціал значень: переживання 

великого міста близьке до переживання моря, яке часто виступає метафорою міста; 

зустріч моря і суші постає як важливий досвід переживання межі, часто між 

кінцевим і безкрайнім. Концепт Слова, забезпеченого жертвою, розгортається в 

структуру «Слово» ‒ «Життя» ‒ «Смерть», яку формує алюзія на Шехерезаду: «Це 

тобі, моє синє вечірнє місто з легенд Шехерезади».  

Степові («Щасливий секретар», «Мати», «Сентиментальна історія», «Мати») 

та повітові («Чумаківська комуна», «Редактор Карк») містечка в прозі 

М. Хвильового перекодовують звичну систему координат: із ідеологічного 

маргінесу вони потрапляють в епіцентр топіки абсурду. У наївність, 

сентиментальність та водночас своєрідну жорстокість малого міста вривається 

революційний вихор, руйнує цей світ («Наречений», «Мати»). Інтенсивне звуження 

міського простору означає відповідно зростання концентрації абсурду. 



155 

 

Екзальтований стан горожанина-митця в стані душевної кризи, як її переживають 

персонажі М. Хвильового, реалізується в прокладанні особистої траєкторії, серії 

зустрічей. У тексті письменника рух із центру на периферію функціонує як 

еквівалент семіотичної динаміки, стає рухом до тієї межі, де власне відбувається 

«зміна комунікативних практик». В індивідуальному проекті автора фланірування 

самотній рух залюдненими міськими вулицями, колекціонування вражень задля 

наступного естетського відтворення.  

«Безумну подорож» митець декларує як один із головних формотворчих та 

смислотворчих концептів. Автор називає імена знакових у його індивідуальному 

проекті митців – Стерн, Гоголь, Діккенс, Гофман, Свіфт. В інтелектуальному 

ландшафті «безумної подорожі» актуалізуються/трансформуються риси їхньої 

дискурсивної практики.  

Версія рятівної творчості як засобу протистояння абсурду оприявлена в 

синтезі імпровізаційної наративної практики (Зідул («На озера»), добродій Степчук 

(«Мисливські оповідання добродія Степчука»), згадки про Шахерезаду 

(«Арабески»), «Декамерон» («Сентиментальна історія»)) та парадоксу як ідейного 

концепту тексту.  

Полювання як природний (сакральний, ініціаційний) та унікальний 

особистий досвід активно відрефлексовується в літературі. Український 

письменник актуалізує наративну матрицю «Охотничьих рассказов» І. Тургенєва.  

Сюжет «Мисливських оповідань добродія Степчука» може бути 

потрактований як розгортання метафори полювання. «Безумна подорож», 

маніфестована письменником як стратегія «повернення туди, чого вже нема»», стає 

більш ніж подією тексту – адекватною дискурсивною практикою абсурду. Процес 

«містичної подорожі», «транзитності», «переміщення» співвідноситься із 

символікою смерті та народження. Текстовими маркерами стають, відповідно, 

ситуації мовчання, тиші, порожнечі.  
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РОЗДІЛ 4  МІЖДИСКУРСИВНА ПРИРОДА АБСУРДУ У ТВОРЧОСТІ 

МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО 

 

 

4.1. Трансформація моделі «Künstlerroman» як стратегія інверсії 

художнього смислу («Силуети», «Сентиментальна історія») 

 

Жанр Künstlerroman та екфрастичний опис як його важлива складова набули 

особливої актуальності в літературі 1920–1930-х років, адже саме в цей період 

активізувалась мистецька саморефлексія. Твори такого типу виникають завжди на 

межі культурних епох, літературних періодів чи етапів творчості письменника.  

У художньому доробку Миколи Хвильового новела «Силуети», 

опублікована в журналі «Червоний шлях» (1923, № 1), та повість 

«Сентиментальна історія», опублікована в другому томі «Творів» (1928 та 1929 

рр.), найвиразніше мають ознаки матриці Künstlerroman. У літературознавчій 

практиці дедалі активніше визнається типологічна негомогенність текстів 

подібного типу. У дослідженні Вільгельма Дільтея (1833–1911) «Zur Geschichte 

des Deutschen Bildungsromans» уточнюється розуміння жанрової специфіки 

роману про митця. Змістове наповнення визначення розкриває кореневе слово 

Bildung, що в перекладі з німецької означає «портрет», «картина», «формування», 

«розвиток» – значення цих понять пов’язане з розвитком і творенням [107].  

Продуктивним для розуміння подальшої логіки розгортання моделі 

Künstlerroman в періоді 1920–1930-х є дисертаційне дослідження «Німецький 

роман про художника» (Der deutsche Künstlerroman, 1922) Герберта Маркузе. 

Дослідник називає передумови появи роману про художника: руйнування епічної 

об’єктивності світу, увиразнення невідповідності між ідеєю та дійсністю, духом 

та життям, коли художник не відчуває себе і свого мистецтва частиною життя. 

Натомість завданням митця вважає подолання протиріч, якого можливо досягти у 

два способи: або художник перенесе в реальність ідеал, який живе в мистецтві, 

або перетворить своє мистецтво на притулок, де реалізується його туга за 
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цілісністю життя. Відповідно, за Г. Маркузе [368, с. 7–343], формуються два 

магістральних різновиди роману про художника: реалістично-об’єктивний (der 

realistisch-objektive) та романтичний (der romantische). У полі уваги науковця 

твори різних жанрів – від роману К. Ф. Моріца «Антон Кайзер, психологічний 

роман» до новели Т. Манна «Смерть у Венеції».  

Однак передусім акцентною в текстах ає творчість митця, його творіння в 

кореляції із іншими творами мистецтва. «Саме їхній зміст і форма визначають 

героя як творця, його просторове, часове і смислове ціле. Естетичною домінантою 

цієї єдності є творчість як індивідуальний проект героя-художника, який визначає 

його індивідуальну ситуацію у світі, виражену в сюжеті, конфлікті та хронотопі» 

окреслює специфіку тексту такого типу [49, с. 15].   

Уже назва новели «Силуети» (1923) містить жанровий код. Силуети – 

більше, ніж метафора заголовка й образ останнього рядка твору. Виходячи з 

канону жанру (силует – «схожий до тіні обрис предмета на світлішому чи 

темнішому фоні»), автор саме так зображує художника Дему: «І от раптом за 

вікном димить туман. На сивім фоні в імлі маячить постать. Це Дема» [328, 

с. 191]. Згодом у тексті ще декілька разів з’явиться Дема на тлі мольберта, імли чи 

туману, або виникне фон без нього.  

Завершується твір рефлексією дядька Варфоломія про молодих персонажів 

твору, які бачаться йому як «силуети чудних невідомих людей» [328, с. 201]. Уві 

сні дядька Варфоломія художник – «постать в імлі». Але художник Дема не може 

перетворити силуети в імлі на картину, як він про це в муках мріє. Дема 

потрапляє в поле уваги передусім як художник, наміри якого – написати картину 

– у подієвому полі новели так і не здійснюються. Натомість у сні дядька 

Варфоломія Дема виконує дію, аналогічну творенню картини – пише на мольберті 

слова, які в цей момент відразу стають візуальним об’єктом, посутньо змінюючи 

статус самого художника Деми. Він, символічно повторюючи дії Бога, набуває 

рис деміурга: «Дема стоїть біля вікна, здавивши голову, під очима лежать синці, і 

погляд його блукає. Дядя Варфоломій спитав: «Стефане, чи не збожеволів він?» А 

Дема підійшов і написав: «Мане, текел, фарес...» [328, с. 191]. Дема «цитує» 



158 

 

ситуацію, описану у Книзі пророка Даниїла. Ці слова були накреслені таємничою 

рукою під час бенкету у вавілонського царя Валтасара. Пояснити смисл цього 

знамення зміг пророк Даниїл: «А ось і значення речі: Мане – Бог облічив твоє 

царство й постановив йому кінець. Текел – тебе зважено на вазі і знайдено легким. 

Фарес – твоє царство розділено й віддано мідянам та персам» (Дан.5: 26–28). 

Поняття «обліченості» стало в культурі символом виключного пізнання, 

вичерпаності, завершеності, проявлення глибинного смислу того поняття, яке 

підлягає перевірці за допомогою числа.  

Однак, за логікою М. Хвильового, модель працює із точністю до навпаки: 

для митця Деми, як і для автора новели, дійсність, творчість – це не фіксація 

сталої реальності, а спроба спіймати мить, яка щоразу інша, змінна і прекрасна у 

своєму русі. Алюзія на біблійний сюжет актуалізує мотив деміургійної місії 

митця, фатальної долі та буття. 

Своєрідна лімінальність, транзитність Вероніки підкреслює її особливу 

місію у формуванні смислових площин тексту. Лексія «Вероніка сіла й дивилась 

на портрет Мікель-Анджело» позначає зону прихованого смислотворення, яка й 

виявляється ключовим компонентом інверсії художнього смислу. Відомо, що 

Мікеланджело не писав власних портретів, а приховував їх в інших картинах. 

Один із найбільш відомих проектів Мікеланджело – фреска «Страшний суд», яка 

знаходиться на алтарній стіні Сикстинської капели у Ватікані. У центрі фрески 

зображений святий Варфоломій, який тримає у руках зідрану з людини шкіру. 

Існує гіпотеза, що Мікеланджело зобразив той момент Страшного суду, коли 

Христос вирішує саме його долю. Дослідники наводять три непрямих докази. 

Перший – це віддалена подібність шкіри на картині та портретів Мікеланджело, 

виконаних Джуліано Бугардіні та Даніеле да Вольтерра. По-друге, у Христа, який 

знаходиться в центрі картини, погляд скерований саме на шкіру в руках 

Варфоломія. Дослідники звертають увагу на те, що поза святого Варфоломія 

незвичайна – якщо звернути увагу на його торс і руки, то побачимо, що він 

схожий на ваги. На фресці відбувається загальне воскресіння, душі здобувають 

плоть і постають на суд божий. Відвага й відповідальність художника в тому, що 
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він упевнено ставить себе в центр страшного суду. «Суб’єкт в об’єкті» в такий 

спосіб може бути знаком присутності автора в тексті, сигналом того, що свідома 

програма митця передбачає найвищий рівень відповідальності за текст, адже 

творення (тексту, твору) і творення митця взаємозумовлені. 

У творах М. Хвильового тема страждання (болю, хвороби) як корелят 

творчості розгортається досить послідовно. Вероніка згадує про «радість 

терпіння»: – «...Знаєте, колись у дитинстві в моєї мами були обмороки. І от я 

бігала за доктором. Так бігала, що аж вітер свистів. Я, знаєте, дуже кохала маму. І 

мені хотілось її закохати, зовсім, щоб мене не було. Ляжеш біля мами, 

притулишся до неї, і так щільно, що хочеться влізти в її тіло, злитись як одно 

тіло... І от приходив доктор, мама була мертва, бліда, як смерть, і її одкачували. А 

я тоді йшла терпіти. Підходила до дверей, закладала свою лапку в щілину й потім 

давила дверима дуже, аж сльози капали, щоб боліло. І тоді, знаєте, мені було 

легше. Це радість терпіння, бабусю!» [328, с. 194].  

Тенденція до «тематизації» автобіографії художника, яка є одним із 

ключових генетичних компонентів Künstlerroman, М. Хвильовим витримується 

ідеально: «Прочитаю присланого листа, сяду, напишу відповідь, а потім або 

розірву її, або положу в стіл. Таких листів у мене лежить декілька. Спитаєте, для 

чого це роблю? Відповідаю, для того, щоб себе помучити, і себе і другого (це 

патологічне явище, між іншим, за собою спостерігав з дитинства: любив когось 

мучити, щоб цим себе мучити, і коли Вероніка із «Силуетів» розказує, як вона 

давила пальчик, то це – уривок із моєї біографії)» [32, с. 652].  

Відтак, саме Вероніка виявляється тим митцем, чий творчий проект у 

подієвому полі новели «Силуети» реалізується: «– Слава в верхів’ях революції і 

на землі радість! І чути ще боянову молитву під тихий акомпаньямент земного 

хору – весняного шуму. Стоїть чітка віфлеємська зоря. Боян дивиться в даль і 

тихо каже: “... твоє життя, ти, твої руки, твій кожний день – це агітація невідомих 

комун. Чого ж вони хочуть від мене? Невже я вирву своє чингальне серце, невже я 

зможу погасити цей надзвичайний ранковий пожар?” І пише діва – жіночий 

ватажок – наказ. <…> вона не може погасити пожар своєї творчості. – Слава в 
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верхів’ях революції і на землі радість! Боян сказав: “Можна згоріти, як свічка 

перед образом моєї мадонни Христини”. Але не втихала боянова молитва під 

тихий акомпаньямент земного хору – весняного шуму» [328, с. 200].  

У наведеному фрагменті, організованому за рахунок симетричних повторів 

як смисловий та емоційний центр, акумульовані ключові позиції тексту. Молитва 

й віфлеємська зоря актуалізують ідею творення як світотворення, яка лежить в 

основі сюжету роману про художника: «Герой прагне створити свій власний, 

новий світ у хронотопі культури. У цій функції він уподібнюється Богові, 

погоджується або суперечить йому як творцеві світу реального» [49, с. 45]. Боян у 

цьому тексті мається на увазі як співець, поет у широкому розумінні, хоча «Слово 

про похід Ігорів» згадується в непрямій цитаті: «І співає боян вечірню молитву, і 

каже слово «о полку» людяности:за морями, за лісами, за широкими тривожними 

ланами лежать золоті піски, і блукають там отари здійснених бажань, і чути вже 

шум – то зграями линуть на захід. І кажуть з тоскою: – Чи скоро, горлице? І 

розбігаються мислі по древу, по степах, далеко, за невідомість. Боян змовк» [328, 

с. 200]. Отже, Вероніка є проекцією поета-митця, чиї дії «пєснь творіті» «можуть 

бути поставленими в ряд із широко вживаними у давньоруській мові формулами 

«молитву творіті», «пам’ять творіті» [283, с. 469].  

Уже абсолютний початок тексту «Сентиментальної історії» позначений 

лексією в сильній позиції «Вікно було чорне, як атрамент» [327, с. 273], яка 

синтезує візуальну версію картини (вікно) та потенціал її вербального опису 

(атрамент). Надалі «вікно» у функції «семіотична рама» (Ю. Лотман) уживається 

в тексті 18 разів, організовує в такий спосіб ситуацію прозорої межі, кордону між 

внутрішнім – зовнішнім, видимим – невидимим, своїм – чужим. Вікно є водночас 

маркером візуалізації, важливої в аспекті відтворення та реалізації 

суб’єктно/об’єктних комунікативних перспектив Б’янки-персонажа та оповідача-

автора.    

Знаком творчої неспроможності художника, нездійсненності його наміру 

написати картину, стає «умовний (імагітивний) екфрасис неіснуючої картини, 

створений уявою поета» [5, с. 79–87]. Мистецький проект художника Чаргара 
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(«Сентиментальна історія») подається у вербальній домінанті: «І тоді ж мене 

зацікавила важка книга: це була розвідка про шведські кургани. Художник це 

помітив і сказав, що він уже кілька років мучиться над ідеєю дати широке 

полотно, що по ньому будуть мчати Карло XII і Мазепа після поразки. Він думає 

написати картину універсального значення. Чаргар взагалі мало говорив. Фрази 

йому виривались якось несподівано, ніби він і справді ненормальний був. Але на 

цей раз він виступив із цілим оповіданням» [327, с. 298].  

Функціональним жестом формування інверсії художнього смислу є «сон-

екфраза» [324, с. 154] Б’янки. Саме сон-екфраза водночас є маркером унікального 

духовного зв’язку між персонажами (Б’янка «прозирає» ненаписану картину 

Чаргара): «Тоді я повертаюсь і бачу в первіснім степу над вітром тирси гострі 

списи. Іде ватага, і стоїть степ, як марево в пожарах. Тисяча й одна ніч, забута 

країна, медові ландшафти, екзотика круторогих волів».. – Чи не це понесе Чаргар 

на олтар світового мистецтва, – думаю я» [327, с.324 ] та позначає зону тріумфу 

слова митця в ситуації «живу, поки говорю», еквівалентом якої є «Тисяча і одна 

ніч»: «І хатка, мов казка, мов пушкінська няня, як Гофман, як бризки Вайлда, як 

ночі, що тисяча їх і одна» [327, с.323].  

Акцентне згадування «Тисячі й однієї ночі» водночас підкреслює 

«літературоцентричність» тексту-сповіді Б’янки та актуалізує ключову ідеологему 

М. Хвильового «жити, доки творити». Відтак, може бути внесена корекція у 

версію М. Руденко: «На нашу думку, авторська позиція втілена в образі Чаргара. 

У внутрішньотекстовому просторі він набуває символічного значення. Як 

справжній митець (як це стереотипно заклалося в культурній пам’яті), художник 

веде злиденне життя в підвалі – “із стін завжди несло льохом, а із стелі ніколи не 

сходила вогка руда пляма”. Над підвалом був клуб радслужбовців, тому постійно 

заважав шум. Присутній і улюблений топос Хвильового шведські могили: “... він 

уже кілька років мучиться ідеєю дати широке полотно, що по ньому будуть мчати 

Карл ХІІ і Мазепа після поразки”» [266, с. 58]. Припускаємо, що авторська 

позиція втілена саме в образі Б’янки, оскільки текст «Сентиментальної історії», 

організований як авторефлексія, демонструє повноту реалізації проекту митця-
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письменника.  

Фокусною точкою напружених стосунків Б’янки та Чаргара, «тілесної» 

природи їхнього конфлікту стає ситуація, пов’язана із творчою неспроможністю 

художника: «Чаргар сидів напроти мольберта й уважно дивився на полотно. Я 

спитала, чи не хоче він намалювати моє тіло – я з охотою буду йому позувати. Він 

сказав, що не має в цьому потреби, бо це не його фах. – Я жінок іще ніколи не 

малював і, очевидно, не буду малювати. Я спитала чому. Він не відповів» [327, 

с. 298]. Напругу формує в тому числі й традиційна опозиція маскулінного 

художника та фемінної моделі / картини. Смислове наповнення цієї ситуації може 

бути увиразнено через сюжетну формулу повісті О. де Бальзака «Невідомий 

шедевр», герой якої – художник Френхофер є уособленням мистецької творчої 

поразки, причина якої – прагнення створити бездоганний шедевр – картину 

«Прекрасна Нуазеза», у якій би зображення перевершило красу живої дівчини 

[18]. «Батько, коханець і Бог» – так визначає Френхофер місію художника 

відносно його творіння. Тобто батько, дефлоратор, який «запліднює» біле 

полотно, і творець світу на ньому. Чаргар не спроможний/не готовий здійснити 

жодної із названих дій.  

Натомість проект Б’янки в її тексті реалізується з трагічною повнотою. У 

творах подібного типу, які «генетично співвідносні із сповіддю та автобіографією 

художника» [49, с. 59–90], принцип автопортрета стає маркером творчості – щоб 

не прагнув зобразити художник, усе є проекцією його самого, реалізованою у 

композиції, проекції, техніці та й самій причині, яка спонукає до творчості. 

Стратегію «портретування» увиразнює й ситуація «дзеркала»: «Я підвелась і 

підійшла до дзеркала. Я знала собі ціну, але такою прекрасною я ще себе не 

бачила» [327, с. 300]; «Іноді підходила я до дзеркала й дивилась на себе, тоді я 

бачила дві гарячі й вогкі темно-криваві вишні: то були мої очі» [327, с. 307]. 

Своєрідним підкреслено театральним апофеозом виглядає заключна сцена повісті, 

у якій настає трагічна розв’язка стосунків та демонстрація «тексту тіла» – 

своєрідного художнього полотна, створеного Б’янкою: «Тоді я взяла простиню й 

понесла її за двері. Чаргар стояв блідий. Я йому мовчки показала на кров (мені на 
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мить блиснула розрубана голова товаришки Уляни) і сказала, усміхаючись: – Це 

рештки моєї невинности... Забери, коли хочеш. Чаргар мовчав» [323, с. 326]. У 

такий спосіб Б’янкою завершується сценарій становлення, ініціації (еквівалент 

Entwicklungsroman). Хоча предметом зображення є «історія героя», однак 

зміщуються її основні акценти, «висуваючи на перший план не шлях героя до 

здобуття певного досвіду та зрілості, але екзистенційну можливість становлення в 

якості суб’єкта» – спостерігає німецька дослідниця Х. Ессельборн-Крумбігль 

[див.: 269]. 

Мистецька практика українського модерніста М. Хвильового орієнтована на 

демонстрацію потенціалу слова в ситуації травматичного переживання 

постреволюційного синдрому та громадянської війни, у результаті чого 

сформувалась амбівалентна ситуація водночас руйнування традиційних 

мистецьких жанрових моделей та їх активна трансформація відповідно до нової 

стратегії висловлювання. 

 

4.2. Драматургічний модус перебування «поза» (Колонії, вілли…»)  

 

Новела М. Хвильового «Колонії, вілли…», опублікована у 1923 році у збірці 

«Сині етюди», привертає увагу дослідників полісемантичною природою письма 

[29, с. 16]. Множинність смислів цього модерного тексту найповніше 

розкривається за умови застосовування методик інтермедіального аналізу [276]. 

Ситуація інтермедіальності виникає внаслідок ускладнення принципів організації 

художнього тексту, який запозичує та асимілює властивості текстів інших 

мистецтв. Інтермедіальність визначається, по-перше, як особливий спосіб 

організації художнього тексту, по-друге, як специфічна методологія аналізу й 

окремого художнього твору, і мови художньої культури в цілому. Ця методологія 

спирається на принципи міждисциплінарних досліджень [46; 299]. За умови 

залучення нових інтерпретаційних практик, епізод літнього життя українців «доби 

горожанських воєн» у версії М. Хвильового постає як безмежно сумний і 

прекрасний етюд про самотність, любов, мрії і «сувору правду життя».  
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Для мешканців колоній та вілл віддалене від міста життя дуже швидко 

набуває статусу відпочинку, далекого від реалій: «Хто приїздить, каже: – По 

вулицях голод, а тут... Через тиждень каже: – Чому це сьогодні нема какао? Який 

же це дім відпочинку? а?». Життя мешканців стає цілком «вегетативним»: вони 

переважно «Їдять шоколад, п’ють каву, молоко – поправляються. Так живуть.» 

[327, с. 41]; «В колонії сідають обідати. Виховательки, діти» [32, с.  43].  

«Дачний текст» літератури, мистецтва, побуту першої третини ХХ століття 

дослідниця Наталія Злиднєва класифікує як «окремий семіотично означений 

локус, який значною мірою відповідає умовам лудизму, з його просторово-

часовою локалізованістю, регламентованою поведінкою учасників та інверсією 

стереотипів «високої» культури: Це локус, де дача входить як характерний набір 

маркованих протилежностей у тотожності: «життя як не-смерть» = «літо як не-

зима» [137]. Зрозуміло, що спосіб життя поза містом знімає умовності, які на 

людину накладають статус, професія, родина, накинута чи свідомо обрана 

соціальна роль. «Дачний текст» маркує межі опозицій природа – культура, високе 

– низьке, центр – периферія: «Специфіка виявляється у зниженні семіотичного 

статусу опозицій, міфологічних стихій і пристрастей: природа / культура 

зводиться до саду/газону, океанічний комплекс – до катань на човниках, 

нейтралізації (умовностей літнього гардероба, етикету), інверсії (карнавалізація 

чоловіче/жіноче, домінанта тілесного низу)» [137].  

Дачні ігри, лудизм побуту (анекдоти), дачно-ігрова художня творчість – 

основна: «Залітають сюди й погані баси – невдачники з міста й дебютантки – 

балерини й третьорядні скрипники. Тут усе задовольняє. Усіх задовольняє.  

Є і літній театр.  

У суботу висіла афіша:  

Грандіозний вєчєр. Участвують.. etc.» [327, с. 45]. 

Літній публічний концерт стає своєрідним смисловим та емоційним 

центром оповіді. Ситуація, що склалася на концерті: «Кінчався вечір, заспівали 

«Інтернаціонал», і скрипник заграв. Тріснула струна в скрипника, й 

«Інтернаціонал» увірвався» [327, с. 45] є впізнаваною цитатою із п’єси А.Чехова 
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«Вишневий сад».  

«Звук лопнувшей струны» – ключовий образ п’єси А.Чехова «Вишнёвый 

сад» – традиційно привертає увагу дослідників [84]. Походження звуку 

невизначене, але в ремарках позначено «точно с неба», а в репліці Лопахіна так: 

«Где-нибудь далеко в шахтах сорвалась бадья. Но где-нибудь очень далеко» [342, 

с. 253]. Зауважимо, «небо» і «шахти» – це глибина і височінь, знаменують вісь 

світобудови, тобто розірвана струна змінює і сутність космосу, сутність усього 

світу.  

З-поміж низки інтерпретаційних версій перспективною для розуміння 

тексту М. Хвильового видається та, що припускає цитування Чеховим відомої 

репліки Гамлета «the time is out of joint» [84, с. 131]. Підстави для такого 

міркування дають примірники перекладів Шекспіра, здійснених Н. Польовим та 

О. Кронебергом, що збереглися в ялтинській бібліотеці А. Чехова. Зокрема в 

примірнику з перекладом О. Кронеберга підкреслені рядки: «…пала связь времен? 

Зачем же я связать ее рожден!» [84, с. 124].  

У тексті Хвильового струна рветься під час виконання «Інтернаціоналу», 

символізуючи розрив часу, зміну поколінь і культурних стандартів у контексті 

Чехова та водночас перспективи нового життя, заміни струни, зміни музики в 

контексті художнього проекту автора. 

Звичайно, на природі оживає «природне» – плоть і мрія про любов: «На 

вілли (мабуть, і в колонії) залітають амури: людське. Буває випадково, буває 

свідомо, під кущами, коли думає ліс, коли мовчить ліс, тільки тріщить у глибинах 

– дрібний звір ходить, буває в садках... А через дев’ять місяців вилуплюється 

дитина. Це гарно, природно, свіжо й людяно» [327, с. 45].  

Прагнення любові, страх самотності – одна з ключових емоцій твору – 

транслюється у форматі соціальному (Анфіса Павлівна та тьотя Бася – 

шанувальниці А. Бебеля, О. Коллонтай та З. Ліліної) та інтимному – його 

репрезентує Павлина Анфісівна – мрійниця, яка на самоті співає пісню про 

нещасливу любов.  

Автор послідовно формує й розгортає образну структуру «діти – сад»: 
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«Цвітуть діти, ростуть з молодняком дубовим, бронзові шиї, очі блищать, як спілі 

вишні після дощу». Перспектива, нестримне зростання, природність, необхідність 

плекати та опікувати молодь – через це садами («Kindergarten») ще в 1840 році 

назвав заклади для виховання дітей німецький педагог Фребель.  

«Очі блищать (цвітуть), як спілі вишні після дощу» – образ, до якого 

М. Хвильовий звертається тричі. Дивно, але до спільноти дітей належить і 

завідуючий господарською частиною Гіль: «Гіль ходить і співає: «Ми смє-ло в бой 

пайдьом за власть совєтов»... Цілий день співає. Соловей. Очі йому теж цвітуть, як 

спілі вишні після дощу. Звідки він – бородатий, мамулуватий? Хто його знає – 

революція родила (курсив мій, – О. М.). І він у свою матір конче закоханий – у 

революцію. Не знає нічого, крім цієї пісні, – і не треба» [327, с. 41–42]. У такий 

спосіб у новелі «Колонії, вілли» формується метафоричний комплекс «вишневий 

сад».  

Актуалізована топіка дитинства адресує до міфологеми початку й ритуально-

циклічного часу: «Зодіаковий блиск видно весною, як заходить сонце, зодіаковий 

блиск видно і восени, коли сонце сходить. Ранком жеврів зодіаковий блиск, ранком 

умирали чебреці, снились і пахли чебреці. Ходили з вілли в колонію, з колонії на 

віллу. Вілли, колонії» [327, с. 45].  

Подібний принцип організації повіствування – часова циклічність (події 

відбуваються в проміжку між весною та осінню (традиційний дачний час), 

симетричні текстові структури формують смислове поле, актуалізоване в площині 

онтологічного міфу: «Будь-який плід, чи то дитя, чи вегетація, є безпосереднє 

дітище землі <…> Орфічне «коло народження» і «коло віку», також «колесо 

неминучості» закладені саме на таких уявах; смерті, як чогось неповоротного, 

немає; усе, що помирає, відроджується в новому пагоні, у приплоді, у дітях.  

З цими уявленнями злите й інше: тотожність людини і тварини з рослиною. 

Як вегетація, життя людини то швидко в’яне, то знову розцвітає [319, с. 62]. «Коли 

поодцвітали вишні (позривали ягоди), поналивались яблука. В яблуках мед, пасіка, 

бджоли, дід сивенький – смачно...» (курсив мій, – О.М.).  

Можливо, ідеться не так про гастрономічне відчуття смаку, скільки про 
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метафорично означену зміну культурних поколінь «вишні» (персонажі 

«Вишневого саду» А.Чехова / «яблука» (українські обивателі «доби горожанських 

воєн». 

Яблука, запах кізяків і парного молока формують у тексті своєрідний рефрен, 

який розгортається як мотивний комплекс – формула українського сентименту. 

«Нарощення» смислу відбувається у фрагменті: «Захватіть оцього лантуха з 

яблуками. – Що за лантух? – Та оцей. Та це ж яблука казенні. Його просять, він 

згоджується за двісті п’ятдесят від пуда. Накрив лантух свіжим м’ясом і закаляв у 

кров. (Кров і яблука, революція і кров...)» [327, с. 43].  

 В останньому реченні фокусуються основні концепти доби в їхній абсурдній 

симетрії. Структурний полісмисловий комплекс – дійство їжі може бути 

відчитаний у тому числі як «одночасно і жертвопринесення і пов’язане з образами 

народження, поєднання статей, смертю та воскресінням (…). В античності 

жертвопринесення складається із ситуацій убивства тварини та споживання 

жертви, обряд здійснюється під музику» [319, с. 153].  

Паліндромність імен Анфіса Павлівна та Павлина Анфісівна прогнозує їхню 

(персонажів) реалізацію у режимі «дзеркала» і кола одночасно.  

Анфіса Павлівна – член партії, правда згодом її «викинули з партії»; зухвала: 

«дитячу котлету з’їла»; розказує анекдоти: «– Я вам по секрету. Цілий скандал 

був... Коллонтай кричить: «Стерво! Тебе в публічний дом». А Ліліна як схопиться: 

«Ах ти розпусто! Тобі жалко, що я з Зінов’євим живу?», «Ха! А вона ж молода, а та 

стара»; забороняє спів: «Покиньте ви співати» [327, с. 42]. 

Павлина Анфісівна – була в тюрмі, тридцятип’ятирічна «стара діва – так 

кажуть, так звуть, – це не так», ходить із знайомим у садок, усамітнюється в 

купальні на озері, співає – мабуть, мріє про родину.  

Уважне прочитання новели «Колонії, вілли» дозволяє відстежити низку й 

інших симетричних ситуацій, які співвідносяться між собою за принципом 

взаємодоповнення та/або дзеркального відображення й активно формують 

смислове поле тексту.  

Одна з подібних моделей – сюжет, який включає в себе акцентний компонент 
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«корова»: «гладка корова» – говорять про відпочивальницю; Анфіса Павлівна 

атестується як «гладка, німецької породи», «іде в кімнату – корова»; корова – 

жертва у вставному епізоді, яку «б’ють у кошарі» Сидір та Микита, розважливо 

розмірковуючи при цьому про «більшовицьку власть», яка «значить воля й 

свобода. Як ти набиваєш собі пельку, то й іншим не перешкоджай» [327, с. 43]. 

«Набити пельку», за логікою мешканців колонії, означає, крім споживання їжі, ще 

й вкрасти «мнясо», дитячі котлети (мабуть, із м’яса тієї ж корови).  

Симетрично розміщені в сильних позиціях театральні ситуації «сам на сцені» 

[114] акцентують ключові теми твору.  

«Сам на сцені» – варіант внутрішнього діалогу драматичного персонажа, 

який здійснюється в режимі монологічного мовлення: «це внутрішній діалог, що 

формується особливою «внутрішньою мовою», у якій беруть участь Я-що говорить 

та Я-що слухає, <…> монолог безпосередньо звертається до всього соціуму: у 

театрі вся сцена цілком виконує роль співрозмовника, для якого промовляється 

монолог. Насамкінець, монолог адресований безпосередньо глядачам, які 

покликані в якості співучасників [114]. Ці моделі працюють на увиразнення 

емоційного стану персонажа, стають каталізаторами розвитку проблемного поля. 

Подібних ситуацій в оповіданні дві, обидві непрямо корелюють між собою. 

Одна з них – своєрідна інверсія театральної ситуації «сам на сцені»: Павлина 

Анфісівна, котра, «як заходить сонце, іде до ставка, до купальні, роздягається, 

оглядає тіло й зітхає. Співає з натхненням: «Місяченьку бліднолиций, за хмари 

швидше б ти сховавсь» [327, с. 42]. Іншого разу «ще ходила в купальню, навіть 

роздяглася і дивилась на своє тіло. Але не купалась. Ставок думав золоту пісню: 

«Ой пряду, пряду»… – Леонтович» [327, с. 46]. Обидві ситуації не тотожні між 

собою в емоційно-смисловому наповненні. Пісня без супроводу, чистий голос має 

особливе значення, ототожнюється із живою істотою.  

Якщо в першому епізоді жінка співає, тобто монологічне висловлювання 

відбувається. Чистий звук у тиші поєднує непоєднувані світи; лишаючись 

«побутовим», створює метафізичний, або навіть містичний вимір. У другому 

епізоді формується простір нереалізованої комунікації – Павлина Анфісівна 
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мовчить, ставок «думає золоту пісню..». Хіба що розлита в просторі ментальна 

енергія, якою насичене усе навколо, відчайдушне прагнення любові, відчай 

самотньої жінки усе ж забезпечує комунікацію, але вже в позатекстовому форматі – 

її розкодовує і відчитує читач як таємний «співучасник» дійства «сам на сцені». 

«Сама на сцені» опиняється й вихователька Бася в ситуації, коли увірвалась 

струна під час виконання «Інтернаціоналу»: «І розлігся дитячий регіт на весь ліс. 

Раптом вискочила з лісу тьотя Бася, бліда, схвильована.  

– Як ви смієте! Як ви смієте глузувати?  

Стояла біля артистів і махала кулаками, її заспокоїли, вона – на сцену й 

плакала. Діти дивились на неї, витріщивши оченята, деякі теж плакали.  

Ще з тьотею Басею була істерика, і її повели в колонію: скрипник (що 

увірвалась струна) і балерина» [327, с. 45] Ця сцена вкрай напружена емоційно, 

адже йдеться про тотальний розрив комунікації, прорив напруги, яка 

концентрувалась протягом усієї оповіді. В емоційному епіцентрі опинилася Бася – 

надто запальна, імпульсивна, часто смішна і недолуга у своїх діях і вчинках. Її 

комунікативна стратегія безперспективна: «Тьотя Бася – фанатичка. Зустрічає 

незнайому жінку: – Що ви читали з жіночої справи? Що? Бебеля «Женщина і 

соціалізм» не читали? Та невже? Витягає «Женщину і соціалізм». Читає, слухачі 

тікають» [327, с. 42].  

У спілкуванні безкомпромісна, обід її хтось може з’їсти, а корзинки з 

варенням, котлетами, білим хлібом у неї, як у інших, немає. Ось і про недільний 

концерт вона  кричала: «Я не поведу дітей на цю буржуазну гниль! (курсив мій, – 

О. М.). Її не послухали й повели дітей» [327, с. 45]. Звісно, що її поява на сцені й 

коротка експресивна репліка – відчайдушний жест-звинувачення в нелюбові до 

Бебеля? Ліліної, Коллонтай, усього, на що «вона молиться», у зраді високим 

ідеалам, як вона їх бачить, і останнім їх оплотом, напевно, вважає себе і, звичайно, 

у нелюбові, яка нищить людину.  

М. Хвильовий у свій спосіб реалізує в оповіданні характерну для драматургії 

Чехова ситуацію «рушниця на сцені» [144]. Реалізація цього театрального 

принципу відбувається в епізодах із книжкою Бабеля «Женщина і соціалізм» – на 
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початку новели тьотя Бася прагне силоміць прочитати її випадковим перехожим, ті 

тікають. Нарешті увага до книжки повертається в сильній позиції тексту – кінці 

новели й стає містким образом-символом результату пошуків книжного 

соціалістичного щастя: «Коли їхали по шосе, із корзинки випала «Женщина і 

соціалізм» – пом’ята, некрасива книжка. Тьотя Бася хвилювалась: думала, що це 

хтось нарочито» [327, с. 46] (курсив мій, – О.М.).  

Можемо припустити, що Павлина Анфісівна, про яку рядком вище 

згадується: «плакала – йшов тридцять п’ятий листопад», усе ж зважилась пізнати 

теорію соціалістичного щастя. Книжка пом’ята (бо читали, ймовірно, крадькома), 

некрасива (бо не дала необхідних рецептів), викинути її на дорогу як непотрібну 

річ – мотивований жест Павлини Анфісівни. Адже вона – єдиний персонаж, з яким 

відбуваються зміни в полі внутрішньої дії, як це буває із персонажами Чехова – 

«змінюються переважно наміри героїв, аніж їх практично-життєвий стан» [229]. 

Якщо говорити про завершеність тексту М. Хвильового, то структурно він 

організований подібно до відкритого фіналу постнекласичної драми, який 

«перебудовує всі зв’язки у п’єсі за рахунок переводу інтриги і загалом дії в 

позасценічну чи метафізичну фазу» [299].  

Ритмічні фінальні речення новели М.Хвильового – неначе прощальний 

погляд, кинутий кимось із колоністів. «Гудів ліс, падало листя – ішов листопад, 

прийшов листопад. ...А на віллах ще пахло кізяками і парним молоком. ...Стояли 

золоті ранки й зодіаковий блиск. Із першої вілли Сидір кричав: – Микито! Та йди-

бо, бісова личинко! Бандите клятий! Микита не озивався» [327, с. 46]. Пройшло ще 

одне літо – епізод у неповторному житті кожного з них… Чи змінилось щось у 

ньому? Чи може змінитись? Чи має змінитись? Відповіді немає.  

 

4.3. «Ревізор»: пере / проживання досвіду 

 

Оповідання «Ревізор» М. Хвильового все ще не стало предметом 

різнопланових літературознавчих рефлексій. Частково спровокована автором у 

передмові до першої публікації в «Літературному ярмарку» (1929, № 9) 
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призматика рецепції оповідання: «Оцінювати його треба як відбиток побуту й 

настроїв тогочасного «партійного» міщанства» [327, с. 782] – визначила його 

«репутацію» як сатиричного [6; 182; 291]. Очевидно, маємо справу із ситуацією, 

коли паратекстуальний компонент – передмова – сприймається як традиційна 

зона дійсної домінанти авторської інтенціональності, форма автоінтерпретації.  

Справді, компоненти рами тексту в сильній позиції тексту (заголовок, 

перший абзац, кінець і т.ін ) формують горизонт сподівань (Яусс), настанову на 

сприйняття твору, ключ до інтерпретації тексту (Еко)  

Специфічну стратегію організації смислових комплексів твору 

М. Хвильового визначає заголовок-цитата. Письменник розуміє, що адекватність 

сприйняття його тексту залежить від «об’єму спільної пам’яті» між ним та 

читачами.  

Інтенсивна увага до комедії Миколи Гоголя «Ревізор» у 1920–1930-х роках 

була схожа на «епідемію сюжетів»[153] . І хоч перші, досить традиційні, вистави 

відбувались у межах компанії «збереження радянською владою спадку 

минулого», дуже швидко сталися зухвалі за своєю формою та смислом театральні 

експерименти, які знаменували формування нової художньої риторики.  

У виставі К. С. Станіславського (1921 р., МХАТ) актор Михайло Чехов у 

ролі Хлестакова шаленів на сцені від невирішуваних питань, які вперше постали 

настільки гостро – свобода і влада, «випадок і закономірність». В. Е. Мейерхольд 

у постановках «Ревізора» 1926 року імпровізує на тему Гоголя. Він неначе 

показує той світ, де «Ревізор» – тільки частка, тільки окремий звук цілої мелодії. 

«Так Ліст писав музичні транскрипції, створюючи на музику Моцарта свої власні 

композиції. «Ревізор» Мейєрхольда – це також транскрипція, але театрально–

сценічна», – писав про цю виставу критик Олексій Гвоздьов [76, с. 72–86; 152]. У 

підготовленій «заумній інтерпретації» «Ревізора» (1927 р.) Г. Терентьєв залучав 

глядачів до інтерактивної дії на сцені. Херсонський театр СОЗ («Соціалістичне 

змагання») у жовтні 1929 року підготував прем’єру під назвою «Інкогніто» – це 

був монтаж комедії Г. Ф. Квітки-Основ’яненка «Приезжий из столицы, или 

Суматоха в уездном городе» (1827 р.) та гоголівського «Ревізора». І кожна 
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вистава ставала революційним перекодуванням театральної естетики та 

свідомості глядача, супроводжувалась полемікою, дискусіями. Один і той самий 

текст, змінюючи акценти, набував нових значень, породжував діалог у мистецтві.  

Харків’яни теж не лишились осторонь. Цілком на часі виявилась комедія 

Миколи Куліша «Хулій Хурина» (1926 р.), у якій поєднувались мотиви комедії 

«Ревізор» М. Гоголя та роману І. Еренбурга «Хуліо Хуреніто». Про п’єсу Куліша 

Марко Роберт Стех писав: «Майже дослівна «імітація» загальновідомого сюжету 

«Ревізора» в першій дії комедії настільки вирізнена автором, що не залишає 

причин сумніватися в бажанні Куліша полемізувати з Гоголем чи, радше, 

продовжити його творчий експеримент, перенісши «театральну лябораторію» в 

УРСР 1920-х рр., аби виявити, наскільки актуальними й незмінними залишилися 

філософські дилеми Гоголевих творів, дарма що вони описували «непрогресивну» 

та й наче зовсім іншу, анахроністичну епоху». А далі дослідник перекидає 

місточок і до Хвильового: «Микола Хвильовий здійснив аналогічний експеримент 

у сатиричному оповіданні «Ревізор» (1929 р.) » [291, с. 3–23].  

Отже, «Ревізор» М. Хвильового потрапляє в належно підготовлене 

рецептивне поле – і глядачі, і читачі буквально наснажені гоголівським сюжетом і 

художніми експериментами-інтерпретаціями, а значить, готові відчитувати новий 

художній продукт у контексті Гоголя та реалій сучасності. 

Хвильовий пропонує читачеві власну «імпровізацію на тему Гоголя». Автор 

веде захоплюючу подвійну гру з читачем – формує «горизонт сподівань» назвою-

цитатою у сильній позиції, майстерно використаними «структурними цитатами» 

(О. Жолковський), організовуючи завершення твору як відкритий фінал, 

відповідно до тексту-джерела [14; 102]. Однак він руйнує ілюзію стосовно сюжету 

– на перший погляд мова йде про любовну історію провінційної жінки, втомленої 

буденними клопотами, розчарованої чоловіком. Народження абсурду із природи 

звичайного життя – ось несподіванка, яка підстерігає багатьох. «Товариш з 

центру» з Харкова бентежить жінку, спалахують її мрії, бажання. Нерв напруги 

складає інтенсивно дегустоване на природі вино та ревнивий чоловік. Готова 

формула банального адюльтеру.  
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У творах М. Хвильового сюжет адюльтера не поодинокий – варто згадати 

хоча б такі «трикутники», як Б’янка – Чаргар – Кук («Сентиментальна історія» ), 

Іван Іванович – товаришка Галакта – Методій Кирилович (або Семен Якович) 

(«Іван Іванович»), Дмитрій Карамазов – Ганна – Аґлая («Вальдшнепи»), або 

алюзії на роман Л.Толстого «Анна Кареніна»: «на тумбочці підручники й 

французький роман, здається, Гюґо і Анна Кареніна французькою мовою з 

порнографічним малюнком на обкладинці» («Лілюлі»), – фінал оповідання 

«Життя»: «Станційні вогні наближалися. Зупинилася біля верстового стовпа 

відпочити. Недалеко прокричав паровик, показалося червоне око. З шумом 

пролетів поїзд і зник в далині. Оксана підходила до семафора».  

У літературі адюльтер виражається через певний алфавіт мотивів, які 

обумовлюють дію в тексті та увиразнюють опозицію слово – тіло. Адюльтер є 

вираженням бажання героїні відчути, осягнути власне тіло в сценарії «саме-тебе-

торкання» (Ж.-Л. Нансі): «Леся скинула з себе верхній одяг і залишилася в одній 

сорочці. Щоки їй горіли, і вона раз у раз прикладувала до них свої долоні, її мало 

не дівочі груди тривожно підіймалися, і здавалося, що вона збирається на перші 

неповторні зальоти» [327, с. 452]. Тіло, його природа проявляється в оповіданні як 

домінантний дискурс – це і подружні стосунки Лесі та Бродського, активні 

притискання, обійми та поцілунки Топченка, знесилене, п’яне тіло Валентина, 

бажання й готовність Лесі до подружньої зради, її сльози розпачу.  

Сила слова як еквівалент маскулінної влади проявляється й у стратегії 

автопсихологічного письма. Ось Флобер у листі до Луїзи Коле від 23 грудня 1853 

року пише «…захоплююча штука – писати, перестати бути собою, але жити в 

кожній істоті, створюваній тобою. Сьогодні я, наприклад, був одночасно 

чоловіком і жінкою, коханцем і коханкою, я здійснював прогулянку верхи осіннім 

лісом, у пообідній час, під жовтим листям, і я був кіньми, листям, вітром, 

словами, якими обмінювались закохані, і гарячим сонцем, від якого опускались їх 

сповнені коханням повіки» [315,с. 132]. Відоме й експресивне зізнання Флобера: 

«Пані Боварі – це я». Так само й героїня М. Хвильового характеризується в тексті 

фразою, з якою ідентифікували самого автора «в ній ще живе дух неспокою» . 



174 

 

Опозиція слово – тіло в культурі досить тісно пов’язана із дискурсом влади 

[128]. В оповіданні М. Хвильового формальна сила слова стверджується через 

професію персонажів – репортер провінційної газети Валентин Бродський, 

редактор Іван Сірко. Професія Топченка так і не названа, відомо лише, що він – 

«товариш із центру». У нього навіть немає імені. «Про авантюрного героя, – писав 

М. М. Бахтін, – неможливо сказати, хто він. У нього немає твердих соціально-

типових та індивідуально-характерологічних якостей, з яких складався б стійкий 

образ його характеру. Такий визначений образ навантажив би авантюрний сюжет, 

обмежив би авантюрні можливості. З авантюрним героєм усе може статись, і він 

усім може стати. Він не субстанція, а чиста функція» [23, с. 94].  

Топченко спочатку вигідно виділяється на тлі недолугого Валентина 

Бродського, якому ревнощі та питво затьмарили розум: «Він весь час намагався 

бути розв’язним, дотепним і зовсім не провінціялом, але і його в’юнка чорненька і 

остаточно не мужня фігура, і його банальні дотепи і, нарешті, його мало 

приховане бажання «показати себе» перед ревізором – все це красномовно 

підкреслювало, що він провінціял, що він все–таки ніяк не може зрівнятися з 

Топченком» [327, с. 458].  

Якщо сприймати Топченка як alter ego Хлестакова, то «товаришеві з 

центру» відповідає й цілком пасує репутація «вдаваної псевдотворчості, 

позбавленої онтологічної санкції у хаосі текучої, перемінної, але внутрішньо 

статичної і мертвої матерії» [23, с. 63; 200]. Але далі настає прозріння Лесі: 

«ревізор, якого вона взяла за людину виняткової вдачі, за людину, яка принаймні 

нічого спільного не має з Валентином, був, як виявилось, звичайним чиновником і 

навіть більше: мабуть, гіршим за її чоловіка. «І це я йому допіру хотіла 

віддатися?» – зло усміхнувшись, подумала Леся. І побачила вона раптом життя в 

його звичайних, непідроблених фарбах і побачила, що люди цього життя всюди, 

завжди до смішного однакові» [327, с. 469].  

У XX столітті досить часто літературні герої будують життя як прочитаний 

роман, їхня свідомість насичена літературними сюжетами й образами, життєві 

сценарії розігруються з орієнтацією на існуючі літературні зразки. Героїня 
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оповідання М. Хвильового «Ревізор» Леся – шанувальниця роману Г. Флобера 

«Мадам Боварі». Стиль Емми Боварі, її емоції та мрії посутньо визначають життя 

молодої українки: «Леся стала так карколомно мріяти, як мріяли якісь 

екзальтовані героїні давно прочитаних нею романів. Леся навіть згадала мадам 

Боварі, і думка про цю женщину віддзеркалилась в її серці ніжним, давно 

незнаним тремтінням». [327, с. 450], «як і вищезгадані героїні, Леся замість 

Харкова і “повного людського життя” дістала одноманітні безперспективні дні. 

<…>. Нарешті (тут уже безперечно підсвідомо), хіба від зустрічі з ревізором вона, 

трохи екзальтована і змучена розчаруванням жінка, могла не чекати чогось 

надзвичайного, чогось такого, що може раптом перевернути все її життя?» [327, 

с. 451].  

Російський літературознавець Леонід Гроссман у дослідженні «От Пушкина 

до Блока: этюды и портреты» (1926 р.) простежив типологію героїнь А. Чехова та 

Г. Флобера. На думку вченого, деякі з героїнь А. Чехова подібні до Емми Боварі – 

їхньою спільною рисою він вважає «боваризм», що у французькій філософській 

критиці означає спеціальне психологічне переживання. Героїні такого типу 

зазвичай подвійної природи: вони надзвичайно чуттєві й мають вишуканий смак, 

що проявляється як потреба витонченості в усьому, що їх оточує, та водночас їх 

характеризує зниження душевності, прояви жорстокості й безсердечності. 

Вирішальним моментом у розвитку вищеназваних якостей стає відвідування 

якого-небудь розкішного свята чи балу [95, с. 313–314].  

Такий емоційний комплекс як характерну рису героїнь творів 

М. Хвильового спостерігає Аркадій Любченко: «А тип жінки у нього, дівчини! 

Вічно тоска за чимось далеким, нездійсненним, несамовитим, неможливим. А 

тому й невдоволення з дійсності, відраза до дійсності. Мука поривань уперед і 

свідомість прип’яття до землі». І ще: «Образ жінки у Хвильового: молода 

здебільшого, поривається до чогось далекого, невідомого, невдоволена будучи 

сучасним, бо воно її розчаровує, гнітить; натура романтична; м’якість, ласкавість, 

ніжність, задушевність, теплота – ще в бруньках душа; наївність, недалекість, 

невисокий інтелектуальний рівень, провінціяльність, хатність, примітивність, 
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навіть цільність – прекрасні задатки на здоровому свіжому грунті, вгадуються 

значні позитивні можливості, вроджене благородство; коли б обставини 

сприятливі, коли б виховувати як слід, то вийшло б щось дуже цікаве, цінне, 

значне» [207, с. 33–46].  

Для Лесі еквівалентом свята, яке б могло змінити її життя, стає 

запропонована Валентином мандрівка. Ця перспектива бентежить її: «Річ у тім, 

що, по-перше, ревізорів приїзд і без перспективи зустрітись з ним на 

загородньому «пікніку» дуже схвилював її. Схвилював якось приємно, ніжно й 

молодо. Навіть більше того – він схвилював її, так би мовити, заборонено: 

недарма ж вона про це не сказала чоловікові і навіть не думала про це щось 

говорити йому» [327, с. 454]. 

Можливий сценарій французького легкого флірту, який влаштував і 

розважив би Лесю, підтримує й формат самої пригоди – «пікнік». Заміська 

розважальна прогулянка передбачає неформальне спілкування, перекодування 

ролей, певну свободу, чому значною мірою сприяє й частування на природі 

вином.  

Вино в сюжеті постає і як любовний напій – це десакралізований образ 

обрядового вина, напій, у якому знята амбівалентність першоджерела і відверто 

демонструється цільове призначення. Частування вином і сп’яніння є важливими 

сюжетними макерами. Якщо згадати ритуальну роль вина в давніх театральних 

дійствах, його функцію як чіткого структурного покажчика класичного жанру, а 

також індикатора жанрових аномалій, то актуалізується функція і смислове 

наповнення кінця оповідання М. Хвильового. Це не той фінал, де настає 

розв’язка, яка була б мотивованою і влаштувала читача. Хвильовий знову тримає 

реципієнта в напрузі – Леся у своїх мріях розчарувалась, у фіналі не реалізується 

сценарій «здійсненого бажання». Хоча, з іншого боку, точність здійснення її 

бажання вражає – вона ж не вважала насправді, що з Топченком зміниться її 

життя: «Леся розуміла, що Топченко просто говорить їй компліменти, що 

Топченко, повернувшись до Харкова, забуде про неї і саме на другий день, і все-

таки Леся з задоволенням слухала ревізора, і все-таки вона слухала б його без 
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кінця» [327, с. 464].  

Множинність художніх смислів, відкриту перспективу розвитку 

смислотворення транслює кожен компонент тексту. Хронотоп оповідання формує 

подвійне коло: маршрут подорожі відбувається із пункту А (неназване 

провінційне містечко) в пункт Б (пікнік у Берестечку), а з пункту Б в пункт А. 

Подорож почалася вранці, закінчилася фактично вночі. Така часо-просторова 

організація традиційно співвідноситься із ідеєю повторюваності, циклічності, 

включеності події в певний смисловий ряд. Корабель, яким мандрують річкою 

герої, – своєрідна зона-медіатор між тим, що було, і тим, що буде, територія 

прозрінь. Поглиблює розуміння смислового наповнення ситуації на кораблі 

закріплений за ним у культурній традиції комплекс символічних значень, зокрема 

«просторова модель путі в горизонтально-вертикальній проекції, перенесення з 

берега на берег як реалізація міфологічної опозиції «своє» і «чуже», висхідну до 

універсальної «життя» – «смерть» [214, с. 237–238]. Слова зі значенням «човен, 

корабель, ємкість», а також «вода, ріка, море» нерідко співвідносяться із 

значенням «страшний суд, засудження, покарання» [214, с. 195]. Справді, події, 

що відбуваються з персонажами на кораблі, є маркерами крайніх (межових) 

ситуацій. За таких умов варто врахувати, що й корабель, яким персонажі 

повертаються з пікніка, залежно від нових емоційно–смислових ситуацій, може 

співвідноситись з різними символічними значеннями. У значенні «людина» [214, 

с. 194] експлікується протилежний «смерті» член опозиції – «життя»: «рухатись, 

пересуватись» > «річка, вода» (символ спасіння, другого народження) > «душа» 

(«людина») > «новий, свіжий» («такий, що воскрес до життя із смерті» або 

«такий, що перейшов до смерті з життя») [214, с. 194].  

Читач перебуває в напрузі також завдяки досить послідовній алюзії з 

романом Г. Флобера, чия героїня, як відомо, загинула, й через «поразку саме в 

місцях розриву реального потоку життя та романних зразків» [264]. 

Прогнозованою була б і «мертва сцена», якою закінчується «Ревізор» Гоголя. 

Хвильовий організовує фінал, який умовно синтезує можливі розв’язки. Перша 

фраза останнього абзацу – «Леся схилилась на бильце і подивилась в даль. Даль 
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була напівтемна» – прогноз фатальний. Далі автор дає надію й перспективу: 

«Тільки десь дуже далеко, мало не біля Кічкасу, блимав річний маяк. Леся 

замислилась». Ще далі дія розгортається в стилістиці гоголівського фіналу: «За 

п’ять хвилин прибіг ревізор і, положивши свою руку на плече жінки, сказав: – 

Пробач мене, Лесічко. Я... зустрів свойого бурбона і примушений був... Ну, 

словом, я вже вільний. Ходім. Леся обережно зняла зі свого плеча ревізорову 

руку, мовчки подивилась в обличчя свого кавалера і, схилившись на бильце, тихо 

заплакала» [327, с. 469].  

Емоція Лесі співвідносна із тим явищем, яке можна окреслити як трагізм 

пізнання, що про нього писав Ф. Ніцше: «Справа в тому, що шал діонісійського 

стану з його знищенням звичайних кордонів і меж існування містить у собі, доки 

він триває, певний летаргічний елемент, у який занурюється все, особисто 

пережите в минулому. У такий спосіб між повсякденним життям і діонісійською 

дійсністю пролягає прірва забуття. Але як тільки та повсякденна дійсність знову 

проступає у свідомості, вона сприймається як така з відразою; аскетичний, 

заперечуючий волю, настрій є результатом подібних станів» [149; 234, с. 82].  

Дослідниця О. Лазареску слушно вважає, що подібні подвійні фінали 

«врівноважують різні смислові можливості й різні варіанти долі персонажів, 

переводять їх з масштабу побутового у масштаб буттєвий, з масштабу «з ким 

лишиться герой/героїня», «виживе герой чи помре» тощо в масштаб смислу 

існування людини» [183]. Такі фінали є характерною ознакою поетики смислової 

модальності, чиїм основним принципом є відмова від смислової однозначності й 

ствердження принципової неоднозначності художніх смислів.  

 

4.4. Ідеологема «світ-театр» у семіосфері абсурду («Лілюлі»)  

 

Новела Миколи Хвильового «Лілюлі» вийшла друком у журналі «Червоний 

шлях» 1923 року, 1924 року опублікована у збірці «Осінь», згодом у 1928 та 1929 

роках, уміщена у другому томі «Творів». Уже тогочасна критика визнала твір 

«справжньою шарадою» [116, c. 327].  
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Однією з важливих подій твору, за фабульним каркасом, є підготовка та 

постановка Льолею Огре пародії на виставу п’єси Р. Ролана «Лілюлі». Цей епізод 

акцентний як компонент структури тексту й формування смислу. Очевидно, 

рефлексії українського модерніста ініціювала вистава «Лілюлі» в Харкові, яку 

підготував режисер Б. Глаголін (режисер Б. Глаголін, композитор Б. Яновський, 

художник А. Хвостенко-Хвостов). Нова постановка, уперше продемонстрована 4 

листопада 1922 року, викликала широкий резонанс і розколола публіку на 

прихильників та опонентів. Опоненти вважали, що спектакль із тріском 

провалився, адже вже перша вистава «Лілюлі» розвіяло ілюзію. Критики 

зауважували, що режисер Глаголін надав виставі форму, місцями циркову, 

місцями кінематографічну, технічно недосконалу. Форма ця виявилась всередині 

порожньою – виїденим горіхом [108; 238].  

Інакше поцінували бачене прихильники спектаклю. Г. Петніков зауважував 

співзвучність п’єси Р. Ролана з п’ятирічним ювілеєм революції. У п’єсі 

утверджувалася думка, що світом керує ілюзія, за якою в жодному разі немає 

реальної мети.  

14 листопада 1922 року в Громадській бібліотеці відбувся диспут, на якому 

з доповідями виступили Б. Глаголін («К постановке «Лилюли»«) і В. Рожицин 

(«Зарубежные друзья и Ромен Роллан») та ін. У доповіді Глаголін прагнув 

пояснити, що використані в спектаклі циркові форми є способом активізації 

глядача. Режисер-новатор пояснив, що саме публака і є тією сіткою, яка злочинно 

була відсутня під час вистави. Публіка, як один, встала і підняла вгору руки, коли 

одного разу на виставі обірвалась мотузка, яка супроводжувала польоти. 

Насправді це не було невдачею, «безрезультатним трюком», а запрограмованим 

шоком, розрахунком. Режисер провокував глядачів не тільки «проявити інстинкт 

самозбереження, але й свідому самопожертву в момент небезпеки задля 

порятунку життя іншої “людини” –“ артиста”» [235; 238]. 

Вартий уваги й вельми тенденційний відгук на цей диспут, який свідчив, що 

тихе «провінційне» життя було вкрай збентежене цією виставою. Дописувач 

емоційно коментував нові вистави, демонструючи неабиякий журналістський 
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хист. Відразу характеризується новий прийом, який зауважила вражена публіка – 

художній терор, який би змусив мимоволі глядачів взаємодіяти з актором: 

«Глаголін у свої аргументах згадав давньоримський цирк із гладіаторами, які були 

мимовільними акторами і по- справжньому гинули на арені. Опонент Глаголіна 

Рожицин запевняв аудиторію, що дійсне пролетарське мистецтво 

конструктивістичне, пройняте машинізмом, пролетарський поет має оспівувати 

пігулки “АРА”, цигарки Гостабактреста, дійниці Госмолока, але ніяк не природу»  

[249, с. 193–196; 250, с. 191–193].  

Хвильового у свій спосіб долучитися до диспуту, адже характерні риси 

нової театральної реальності були еквівалентами життєвої інтриги, яку він 

переживав в аспекті абсурду. Автор шукав свій театр / текст, де ілюзія зображує 

реальність і одночасно виявляється більш переконливою, ніж реальність. 

Метафора театру дає змогу побачити поведінку людини загалом крізь 

призму театральності не в сенсі награності, неприродності чи сукупності 

акторських прийомів, а театральності як необхідного елементу природності. Ця 

тема була актуальною для театральної критики того часу [70, с. 349–355; 105]. 

Трохи пізніше, 1935 року, А. Арто небезпідставно зауважив: «Для нас театр Слова 

– це все, і крім нього не існує жодних інших можливостей; театр – це царина 

літератури, свого роду звукова варіація мови, і навіть якщо ми визнаємо існування 

відмінності між текстом, висловленим на сцені, і текстом, прочитаним очима, – 

нам однаково не вдасться відділити театр від ідеї реалізованого тексту» [13, 

с. 73; 105].  

Новий театр став органічною частиною нового мистецтва, і драматурги в 

пошуках нових кодів і нових художніх засобів активно апелювали до «сивої 

архаїки» – жанрів містерії, міраклю, драми та балагана на площі. Перші спроби 

створення синтетичного театрального простору були вже на початку ХХ ст. 

(наприклад «Победа над Солнцем» Малевича – Кручьоних–Хлєбникова). «Добою 

стилізації» назвав початок XX століття в одній зі своїх рецензій М. Євреїнов, адже 

кожен автор обирає з міфологічних чи культурних моделей минулого близьку 

власному баченню [76, с. 39]. Дослідники відзначають, що стилістика поеми 
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О. Блока «Дванадцять» проектується на традиційну карнавальну ходу; експозиція 

поеми витримана в традиціях лялькового балагану; обрамленням основної дії 

«Дванадцяти» слугує спонтанна участь натовпу – обов’язкова прикмета 

карнавальної ходи [74, с. 5–15].  

М. Хвильовий так організовує текст «Лілюлі», що експансія театральної 

домінанти проявляється майже на всіх текстових рівнях. Саме завдяки активному 

й послідовному залученню театральних моделей формується специфічний 

хронотоп новели. Його структурує в тому числі синтез архаїки та християнства. 

Час для архаїчної свідомості рухається не лінійно, а колом, як зміна пір року – це 

циклічний час міфу, а не історії. Людина не протиставляє себе нескінченному 

світові. Принципи архаїчного мислення проявляються в карнавальній культурі 

середньовіччя в концепції «гротескного тіла», яке сприймається як космос; весь 

світ видається подібним до єдиного організму, у якому смерть та народження, 

гора та низ споріднені, поєднані. Християнство відкриває однолінійний час, і 

людина вже не відчуває себе органічною частиною нескінченного процесу 

народження та смерті, а усвідомлює себе в протистоянні та взаємодії зі світом. 

Маркерами такого синтезу стає послідовне фокусування різноманітних 

театральних моделей, формул, зрештою, формування коду театралізації життя як 

універсальної моделі існування людини, способу від/творення нею власної 

ідентичності.  

Містеріальна природа новели проявляється через особливу святкову 

напругу: «…А це в даль майбутніх віків: – Зима в п’ятім році нової ери була хора, 

бо довго не було снігу, а була чвиря. <…> Капебеу формально забігло вперед на 

тринадцять день – по календарю, місяцеслову, Юліянському, і Україна стала жити 

по Григоріянському новому стилю, «в стилі» уесесер. Саме про тринадцять день, 

чортову дюжину: сьогодні Новий рік був раніш різдва приблизно (хто знає?) на 

тиждень. І це були не диканські фантазії геніального Гоголя, а просто – факт» 

[328, с. 358]; «…А комольці сурмили в сурми, дзвонили в дзвоники й освіщали 

вулицю сотнями чарівних смолоскипів. За комольцями гуділи натовпи. […] З 

південних кварталів города пішов теплий вітер; тоді комольські смолоскипи 
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пускали вогняні язики на тротуари. Біля собору, що напроти виконкому, комольці 

справляли комольське свято Нового Року. <…>  

А коли комольська процесія зникла за собором, прожектор погас. Тільки 

синє небо пливло в тротуари Байкальської вулиці: 606» [328, с. 372–373].  

Давні містерії входили до складу різдвяного чи великоднього служіння, 

розігрувались на площах європейських міст. Місцем дії середньовічних містерій 

була міська площа, на якій розташовували кілька підвод або альтанок на 

спеціальному помості. У давній виставі використовували принцип 

симультанності, тобто кожна підвода представляла одну зі сцен спектаклю, перед 

глядачами послідовно з’являлися підводи, на яких ішла вистава.  

М. Хвильовий організовував події в новелі так, що вони відбуваються в 

статичних точках, між якими рухається трамваєм чи пішки товариш Огре, кожен 

епізод відповідно відчитується як ситуація, де досягається, хоча б на мить, лише 

для фіксації власних меж, бажаний компроміс між двома іпостасними полюсами – 

приватністю та публічністю.  

Автор послідовно маніфестує ідею творчості, театральності, поетичності в 

найширшому розумінні. Енергетична напруга зростає, місто перетворюється на 

химерне місце виняткової концентрації творчого пориву, натхнення в граничному 

прояві: «…І знову була в цьому така химерна фантастика, що провалитись у 

безодню, захлинутись, умерти. Воістину в той день город жив невідомим 

загоризонтним життям. І здавалось, що тротуаром бредуть натхненні менестрелі 

[328, с. 364], савояри <…> сходять з гір на чужину, на заробітки <…> бо життя – 

безмежна кармазинова ріка, і протікає вона по віках невідомо відкіля і невідомо 

куди [328, с. 368].  

Менестрелі, що могли бути і придворними поетами (versificator) і 

штукарямим (joculator), наголошують актуальну для М. Хвильового проблему 

творчості та місця митця, яка знайде розвиток далі в новелі, савояри з «чарівним 

ліхтарем» (Laterna magica; laterne de Savoyard) – предтечею актуального для 

сучасників Хвильового мистецтвом  кіно акцентують ідею магічного світу-театру. 

Досить прозоро та органічно стилістику новели «Лілюлі» визначають 
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моделі комедії commedia dell’arte, намір автора проявляється в присвяті, вміщеній 

у першодруці: «Павлові Тичині: – «Власне і це – варіація на тему: vita nova. І тут 

спектакль, і тут знайомий Вам квартет: товариш Огре, горбун, Льоля і Маруся» –

Присвячую» [327, с. 773].  

М. Хвильового, очевидно, приваблювала синтетична природа театральних 

прийомів комедії commedia dell’arte – взаємодія різних форм світосприйняття, 

різних культурних кодів. Безпосередньо п’єс у комедії commedia dell’arte не було, 

розробляли лише сюжетну схему, сценарій. Маска закріплювалась за актором 

назавжди, проте роль варіювалася в процесі кожної вистави. Естетика маски 

традиційно репрезентує і карнавальну іронію тотожності / нетотожності людини 

та її можливість вийти поза власні межі . Карнавальне начало проявляється у лаці 

(італ. lazzi, однина, lazzo – жарт, витівка) – найважливішому прийомі commedia 

dell’arte [226].  

У стилістиці лаці передано в новелі історії про жінку, яку звабив лікар, 

жінку, котра приховала золотий перстень. Буфонним лаці виглядає витівка 

Альоші на святкуванні нового року, коли публіці була запропонована остаточна 

версія його поезії. У творчості митців ХХ ст. лаці з театрального прийому розваги 

глядача трансформуються у формулу існування людини, життя інтерпретується як 

суцільний трюк-лаці.  

Мабуть, не варто аж надто ідентифікувати персонажів українського 

модерніста з масками комедії дель арте, проте розуміння типології масок дає 

змогу сприймати персонажів новели в розширеному контексті. Популярний на 

півдні дзані Пульчинела мав горб, характер його був складним та неоднозначним, 

синтезував множину рис людини. Горбань Альоша в новелі теж суперечливий і 

полісемантичний образ, він – поет, член партії, «його очі нагадують Голгофу, 

коли йшов легендарний Христос на Голгофу» [328, с. 360].  

Жіночою паралеллю дзані у комедії дельи арте є Сервета чи Фантеска – 

служниця, яка могла мати різні імена: Коломбіна, Серальдіна, Франческіна, 

Кораліна, Арджентіна тощо. Льоля Огре в новелі М. Хвильового постає як жінка-

лялька, маска: «Льоля з волоссям різдвяних ляльок і з тендітним біло-рожевим 
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обличчям. Обличчя нагадує серпанкову фату – під вінець», «…А Льоля біля вікна 

й поспішно пришивала до панталонів (білих як сніг) мереживо. Бо Льоля, хоч і 

сама прала панталони, але без білих, як сніг, панталонів ходити не могла, і без 

мережива на панталонах» [328, с. 361].  

Сутність комедії дель арте втілювала «l’anima allegre» – «радісна душа»: 

«…Маруся скаже: – Я – радість. Я – тема твого життя. Летять журавлі по далеких 

полинних дорогах. Кричать одуди в гаях: “Уту – тут! Уту – тут!” І ти знаєш, як 

буває біля річки, коли ловимо коропів, коли в прозору воду падає небо!.. О, 

дзвональна звена веснальної дзвими!» [328, с. 373], «І Маруся так заливається, що 

прямо – чорт!.. А потім знову про веранду, про скелі, про море, про морський 

вітер, що голубий, мов запах, і запашний, мов смак» [328, с. 363].  

Саме література як гра слугує єдиним засобом подолання однозначності 

прочитання творів. Театралізація автора, перетворення його в героя твору є одним 

із засобів театралізації літератури. Це стосується не тільки самого процесу 

творчості, а й особистості автора, автентичність якого розпадається у 

псевдонімах, масках. Автор з’являється на «сцені» в різних образах, у різних 

«масках» [20, с. 420].  

Якщо співвіднести місію М. Хвильового як автора в тексті з традиціями 

комедії дель арте, то її гомологія подібна до giullare або fabulatore – актора, 

співака, оповідача своїх історій, притч. Він неначе продовжує традиції capocomico 

– директора трупи, який створював тексти, готував постановку та безпосередньо 

брав у ній участь як актор.  

У «Лілюлі» письменник неначе прагне зреалізувати весь зазначений 

комплекс. Його функція як режисера проявляється в репліках на зразок 

театральних: «…І прийшла ще Маруся, і тому, що вона якась екзальтована 

дівчина (горить і тече п’яною вишнівкою), думайте: каесему. Так. Верещить: –

Бачила барахло минулого: академтеатр. <…> А ти, Альошко, живо в райком!.. 

Що? І розказує: політперевірка, готовляться. Ха–ха! – Горбун узяв 

партквиток.<…> – Маруся улетіла» [328, с. 358].  

Або виникає як учасник/свідок дії, який, проте, знає більше за свого уявного 
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співрозмовника: «Льоля в партії не була. …Льоля? – Ну да, жінка товариша 

Огре» [24, 359], «Але була жура: ватажки розтаборились, загатили всю вулицю з 

наказу виконкому, і були тільки рисунки: – Так? – Так? Звичайно, справа зовсім 

не в рисунках. Безперечно, ілюзія прекрасна річ, Але – на жаль, не завше. 

…Чуєте, потенціальні підсвинки з «прекрасної синьої свині»? – Так? – Так! » 

(курсив мій, – О. М.) [328, с. 363]; «…– І справді: хіба такий поганий товариш 

Пупишкін? Безперечно, хороший! Живе він, значить, на такій-то вулиці, такий-то 

№… — Живе? — Живе! — Ну і Бог з ним!…— Це який? Це той, що йде! – Ну да, 

той, що йде: товариш Пупишкін. Він же ще не прийшов – не підійшов до 

Тайгайського мосту. Він розминувся з товаришем Огре» (курсив мій, – О. М.) 

[323, с. 365].  

Найбільшою напругою позначені фрагменти, де автор постає в іпостасі, 

адекватній його внутрішньому світу, висловлює сокровенне: «О дванадцятій ночі 

буде Новий Рік. Це веселечність. Це всі знають. Бо тоді ж згадують молодість, 

коли хочеться рости вперед, мов дерево, мов рослина, щоб потім умерти, але про 

останнє не знати – про смерть. Так. Люди завше хочуть жити – і це велика правда, 

яка на землі, без якої буде порожнеча. – Про інші правди дехто любить говорити й 

гадати, як під Новий Рік або водохрещу: на воді, з воском і як: «Світлана». Це 

так; сказано так, бо митець пізнає світ. …А трамвай теж дзвенить, а коли на 

поворотах – тоскує або рипить і виє. До цього звикли, цієї жури не знають. 

Митець знає..» (курсив мій, – О. М.) [328, с. 359]; «…І раптом – здалось: – в шумі 

трамвая хтось розплющив сентиментальні очі й скрикнув нечутно — в розпуці, в 

божевіллі – невідомо: …– о мій прекрасний загоризонтний краю! Вірю! Вірю так 

глибоко, так незносно, як пахнуть на забутих кварталах степові бур’яни. Вірю!.. 

Бо бачу — і Дафніса, і Хлою, і молоде кохання, а далі Боккаччо «Ameto», а далі 

ідилія на обніжках духмяних степів. Отари золоторунних і зелена пісня, мов 

хміль, тиха, мов пух на скроню… І дрижить підо мною земля, мов полонянка з 

диких озер! І пливе мій радісний біль у столітні далі, і мій біль, мов перша 

пастораль про золоторунну Хлою…» [328, с. 364].  

М. Хвильовий маніфестує себе і як учасник дії, і як автор; процес творення 
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тексту співвідносний з текстом життя, події неначе матеріалізуються і йдуть 

просто з-під пера, тоді проривається «репліка про себе»: «…а десь “ундервуд” 

шаленіє, а десь стихійна композиція» [328, с. 362]; «…прийшов поет із своєю 

поемою в редакцію, де сидить суворий редактор із золотими окулярами на носі. 

Поет дивиться на окуляри, на золоті дротики, і вони нагадують йому золоті 

австралійські розсипи, і, може, далекий Індійський океан, і, можливо, — нарешті! 

– невідомий південний бігун. Але він ніяк не знає, чому не приймають його 

поему. І тоді виходить поет із редакції з безпорадною тоскою й рве на маленькі 

клапті свою поему «Лі-лю-лі»» [328, с. 363]; «…І сідає поет, і хоче творити не 

безпорадний реквієм, а гімн весняному шумові. Він не хоче творити реквієм, бо 

редактор із золотими окулярами на носі скаже написати іншу поему» [328, с.  367–

368].  

І, захлинаючись, – про творчість та життя: «Тоді блакитнить весна 

дзвональними дзвониками й похмуро костилить баба–яга костяна нога – сива зима 

із шкульгальною лицею в зимальну північ. …– О…О…О, новельний Фальстафе! 

Як Мануель Сведенборг, віриш у своє призначення пророка!.. …І тоді дзвональна 

звена веснальної дзвими блакитнить на душальній душі поета».. [328, с. 373].  

Театралізованість тексту проявляється як у принциповій неможливості 

знайти за ним суверенного Автора, що надає висловленому остаточного смислу, 

так і в метатекстовому характері, що проявляється в постійній референції до 

інших творів мистецтва, а не до остаточного смислу.  

Театралізація літератури та театралізація театру тісно взаємопов’язані, адже 

в основі будь–якої театральної вистави лежить літературний твір, якщо згадати 

дискусію стосовно вистави Б. Глаголіна, яка, власне, актуалізувала опозицію 

«актор (герой) – глядач (читач)» та «автор (режисер) – актор (герой)». Щоб 

зрозуміти механізми розрізнення ситуації, у якій текст говорить про світ 

(реальність), та ситуації, у якій текст говорить про текст (ситуація метатексту), 

варто звернутися до поняття «метафікції» (metafіctіon): «Метафікція змушує нас 

усвідомити природу й значення самого процесу створення фікції. 

Саморефлексивність проблематизує реальність тексту, автора й читача» [366, 
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с. 133]. Метафікція робить автора й читача героями художнього твору шляхом 

виведення їх на сцену у процесі створення або сприйняття твору мистецтва. 

Лайонел Абель у роботі «Метатеатр» («Metatheatre») називає метафікціями не 

тільки художні тексти про художні тексти, але й художні тексти про 

театралізацію життя, які театралізують цим як літературу (театр), так і сам процес 

театралізації буття, «обидві стратегії є свідомим творенням фікцій» [364, с. 59–

60]. «Досить того, щоб описувана реальність поставала заздалегідь 

театралізованою: такими є п’єси, основною темою яких є метафора життя-театр 

(Кальдерон, Шекспір, Пірандело, Беккет, Жене). Визначений у такий спосіб 

метатеатр стає формою антитеатру, у якому стирається межа між твором і 

життям» [241, с. 176].  

Одним із найпоширеніших прийомів метафікції є «текст у тексті» (один із 

різновидів метатексту). Послідовник Ю. Лотмана Петер Тороп у роботі 

«Проблема інтексту» (1981) зауважує: «Текст, представлений якоюсь своєю 

частиною в іншому тексті, стає тим самим текстом, що описує, метатекстом». Ю. 

Лотман пише: «“Текст у тексті” – це специфічна риторична побудова, у якій 

розходження в закодованості різних частин тексту є виявленим фактором 

авторської побудови та сприйняття тексту читачем. Така побудова загострює 

момент гри в тексті: з позиції іншого способу кодування текст набуває рис 

підвищеної умовності, підкреслюється його ігровий характер: іронічний, 

пародійний, театралізований смисл» [201, с. 13]. «Текст у тексті» формує «рамку», 

яка відокремлює світ умовний від реального: «Нормальна» (тобто нейтральна) 

побудова ґрунтується, зокрема, на тому, що обрамлення тексту в текст не 

вводиться. <…> Варто ввести рамку в текст, як центр уваги аудиторії зміщується 

з повідомлення на код» [201, с. 17–18].  

Формою «тексту в тексті» є прийом «театр у театрі» – вид спектаклю, 

сюжетом якого є вистава театральної п’єси. Вона корелює з барочним баченням 

світу, де Бог – драматург, постановник і головний виконавець.  

Від теологічної метафори театр у театрі переходить до вищої ігрової форми, 

коли театральна вистава репрезентує себе через схильність до іронії або до 
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згущеної ілюзії. Остання досягає кульмінації в театральних формах 

повсякденного життя: тут уже життя неможливо відрізнити від мистецтва [241, 

с. 349]. 

Своєрідною формою метафікції є й пародія – згадаймо проект Льолі Огре. 

Предметом пародії є інший твір, що при цьому іронічно театралізується. 

Прикметно, що в новелі М. Хвильового, крім розмови про підготовку вистави-

пародії та фіксації успішного її завершення, герої більше теми не торкаються. Для 

читача лишається «поза кадром» природа цієї пародії, її ідеологічне та художнє 

наповнення. Можливо, для автора важливо було продемонструвати механізм 

творення метафікцій, а не їхнього фактичного наповнення. Справді, особливою 

формою метафікції, близької до пародії, є текст, що підкреслює свою 

«літературність» або «театральність» шляхом підкресленого перебільшення 

«кодів межі» – тих ознак, які, крім «рамки», відокремлюють умовний світ від 

реального й сприяють «естетичній редукції».  

Трансляція смислу відбувається «паралельно», кількома ланцюжками, 

кожен з яких встановлює власну «хвилю зв’язку» з респондентами і самостійно 

формує та передає свою «частку смислу» [288, с. 94–95].  

Якщо ж говорити про мистецький проект М. Хвильового, то стратегія 

формування тексту-метафікції дала йому змогу певною мірою маніфестувати 

право митця на висловлювання, адекватність якого в умовах абсурду забезпечує, 

зокрема, й модель театру, включена в літературний текст як «мова-посередник»,  

за допомогою якої реалізується намір.  

 

Висновки до четвертого розділу 

 

Одним із продуктивних способів формування семіосфери абсурду у текстах 

Миколи Хвильового є міждискурсивна та інтермедіальна практика.  

У художньому доробку М. Хвильового новела «Силуети» та повість 

«Сентиментальна історія» мають ознаки матриці «künstlerroman», водночас  

простежується алгоритм інверсування та трансформації його жанрової матриці. 
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Цей жанр і екфрастичний опис як його важлива складова набули особливої 

актуальності в літературі 1920-30-х рр., адже саме в цей період активізувалася 

мистецька саморефлексія. Твори такого типу виникають завжди на межі 

культурних епох, літературних періодів чи етапів творчості письменника. 

Тенденція до «тематизації» автобіографії художника, є одним із ключових 

генетичних компонентів «künstlerroman». Вероніка виявляється тим митцем, чий 

творчий проект реалізується в подієвому полі новели «Силуети».   

Організований як авторефлексія текст «Сентиментальної історії» 

демонструє повноту реалізації проекту митця-письменника, авторська позиція 

втілена в образі Б’янки. Використання інтермедіальних методик послідовно 

працює як стратегія формування/розмивання смислу. Автор досить послідовно 

формує хронотоп межі, перебування «поза». Події у новелі «Колонії, вілли…» 

винесені за місто – колонії, вілли. Дачний лудизм, концерти формують різку 

антитезу реальності міста. Композиція будується відповідно до драматургічних 

тенденцій доби – «відкритих фіналів» у новій драмі А. Чехова, саме в такий 

спосіб реципієнт активно залучений у подію оповіді через відсутність розв’язки –

завершення, розв’язання життєвої драми. Якщо в Чехова такий прийом 

передбачає ймовірну перспективу розв’язки, то у Хвильового він демонструє 

загострення емоції абсурду у свідомості читача. 

Варіант семіотичного перекодування Миколою Хвильовим прецендентного 

тексту комедії М. Гоголя «Ревізор» пропонує читачеві власну «імпровізацію на 

тему Гоголя», формує «горизонт сподівань» назвою-цитатою. У літературі XX ст. 

досить часто персонажі будують життя як прочитаний роман, їхня свідомість 

насичена літературними сюжетами й образами, життєві сценарії розігруються з 

орієнтацією на літературні взірці. Прямі й приховані алюзії на художні твори 

прогнозують відповідні фінали, які не реалізуються. Хвильовий організовує 

фінал, який умовно синтезує можливі розв’язки, відповідно до законів поетики 

смислової модальності нігілює можливі смислові однозначності.  

Стратегія формування тексту-метафікції яскраво реалізується в новелі 

«Лілюлі» (у центрі оповіді – підготовка вистави-пародії). Його адекватність в 
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умовах абсурду забезпечує, зокрема, і модель театру, що включена в літературний 

текст як «мова-посередник», за її допомогою й реалізується авторський намір.  
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ВИСНОВКИ 

 

Микола Хвильовий – український письменник-модерніст, чия творчість 

останнім часом стала об’єктом численних літературознавчих досліджень. 

Компактний корпус текстів, написаних за короткий час (1919–1933), провокує 

дослідників знову й знову ставити питання про природу творчості митця. 

Один із продуктивних векторів літературознавчого аналізу – дослідження 

абсурду в семіосфері художньої прози М. Хвильового. Абсурд у сучасній 

гуманітаристиці сприймається як універсальний феномен, що традиційно виникає 

в кризові моменти історії. Він постає як симптом порушення рівноваги, 

органічності в житті, свідомості. М. Хвильовий ідентифікує дійсність як конфлікт, 

у геґелівській тріаді він скасовує момент синтезу, підміняючи діалектичне 

бачення світу декларацією абсурду: «Діалектика є революційний нерв марксизму і 

в той же час є логіка протиріч». Особливу гостроту переживання письменником 

катастрофічних суперечностей мотивує його вкрай напружений нервовий стан. 

Абсурдність, породжена відчуттям неподоланної випадковості «тут-буття», 

існуванням без підстави й мети, переживається особливо яскраво. Результат – 

організоване абсурдом «почуття могутньої внутрішньої розгубленості перед 

незрозумілим» (Ж. Батай). Людина в цьому проекті постає як нерозв’язне 

протиріччя.  

У своїй універсальній сутності абсурд є результатом творчого акту, 

орієнтованого на поєднання в тексті різних дискурсів, що в результаті стає 

механізмом від/творення смислу «на межі» між ними. Семіосферу абсурду 

формує текстовий простір і контекстуальний комплекс.  

У продуктивній зоні семіосфери, на межі різнопланових інтерпретаційних 

методик, формується можливість адекватного відчитування творів із посутнім 

компонентом абсурду. Однак специфіка текстів подібного типу не передбачає 

віднаходження єдиного смислу, який був би сталим і безсумнівним. Щоразу 

реципієнт стикається із новою ситуацією нерозуміння й змушений відшуковувати 
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інші стратегії від-творення смислу. У художньому проекті М. Хвильового 

важливою є не стільки здобута відповідь, скільки процес запитування про сенс 

життя й місце людини у світі.  

Межі семіосфери, актуалізовані в тексті як межі міста, індивідуального 

простору (екс-центричний простір), стають зонами смислотворчої напруги. 

«Безумна подорож» у М. Хвильового означає рух у сфери підсвідомого, пам’яті, 

реалізується як контр-абсурдистська програма, інспірована енергією творчості.  

Художній час і простір перебувають між сакральними та профанними 

координатами. Хронотопи Різдва, Великодня визначають смислову перспективу 

персонажа, який саме в цей час переживає моменти самоусвідомлення та 

формулювання «останніх питань» перед світом. Цей особливий час загострює й 

переживання крихкості та конечності людини й відкриває для перонажа 

перспективи виходу поза межі звичного й вичерпаного. 

Характерна для модернізму тенденція до творення тексту особливої 

семіотичної наповненості реалізується, зокрема, у конструкціях «текст у тексті», 

коли формування запитання про смисл того, що відбувається, та про значення 

самої події – відбувається між ними. «Вступна новела», написана у форматі 

передмови до першого тому «Вибраного» (паратекст відносно інших текстів), 

постає як текст-код, який при/відкриває можливі перспективи прочитання 

доробку автора.  

Семіотична парадигма формульного сну («Сентиментальна історія»), що 

демонструє парадоксальний сценарій творення смислової зони та водночас її 

руйнації, стає еквівалентом абсурду в художній системі письменника.  

Питомо абсурдоцентричні модуси мовчання, тиша, порожнеча у творах 

М. Хвильового набувають особливого значення – вони є маркерами ситуації 

максимальної концентрації перспективи: одночасної зупинки та повної деструкції 

того, що було, страх хаосу і перспективу нового творення й повноти.  

Специфічна графічна організація тексту – шрифтова акциденція, розриви, 

«крапкування», письмо «драбинкою» – виконує функцію візуалізації емоційного 
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руху в межах тексту, ситуацій абсурду: неповноти або й відсутності слова, а 

також сигналу його можливої присутності.  

Полісмислова реалізація формату «Арабесок» дозволяє позиціонувати цей 

текст як еквівалент абсурду. У ньому сфокусовані ключові семантичні комплекси 

«місто», «жемчуг» (перли), «Марія», «море», «творчість». Специфіка письма, 

реалізована автором, гомологічна продуктивними практикам модерну – потоку 

свідомості, кіноестетиці.  

Сюжетні ситуації, які не можуть бути пояснені в межах каузальної логіки, 

означає клинамен, співвідносність якого з абсурдом досить переконлива. 

Хвильовий використовує ці ситуації, демонструючи парадоксальне сходження 

вольового імпульсу персонажа та власне немотивованої, непояснюваної сили, яка 

й формує відчуття абсурду («Кімната ч.2», «Юрко», «Лілюлі», Сентиментальна 

історія»).  

Міждискурсивні практики, які активно реалізує митець, є 

«трансформаційним механізмом перетворення» (О. Бурєніна) та переходом із 

буденної сфери в нову й несподівану. 

Апеляція до відомих на той час вистав («Лілюлі», «Ревізор», «Седі», 

«Вишневий сад», «Смерть Дантона») дозволяє письменнику формувати 

висловлювання, у якому реалізується проект міжродової взаємодії для 

актуалізації, загострення абсурду. Діалоги, які мали б організовувати спілкування 

й розуміння між героями, увиразнюють комунікативний розрив. Персонажі або не 

чують один одного, або не розуміють сказаного. 

Абсурд функціонує в художній практиці як амбівалентна програма, мета 

якої не тільки демонструвати катастрофічну деструкцію світу та смислу, трагічну 

приреченість людини на існування в ситуації відчуття/переживання відсутності 

онтологічного смислу, але й виступати продуктивною стратегією, скерованою на 

пошуки нових форм комунікації, трансформаційним механізмом переходу в нові 

сфери формування та трансляції смислу.  

Абсурд є результатом креативної діяльності, яка орієнтована на поєднання в 

одному тексті різнопланових дискурсивних елементів, а також парадоксальних і 
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суперечливих сфер зображуваної дійсності. Ця програма виявилась органічною 

для М. Хвильового в його намірі відтворити катастрофічний світ і розколоту 

свідомість сучасників, що завмерли з найважливішими питаннями про сенс, 

відповіді на які, за А. Камю, немає.  

Український модерніст «безумно вірить» у творчу енергію, її креативну 

силу – реалізацією його проекту є текст, створюване ним життя й останній 

розпачливий жест митця, який, однак, не ставить крапку в процесі творення.  
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