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АНОТАЦІЯ 

Романишин В.М. Проблеми теорії часопростору міста в літературі (на 

матеріалі творчості Бруно Шульца та Дебори Фоґель). – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.01.06. – теорія літератури. – Дрогобицький державний 

педагогічний університет імені Івана Франка; Чернівецький національний 

університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, 2017. 

 

У дисертації досліджено проблеми теорії часопростору міста в літературі, 

розглянуто й систематизовано методологічні підходи до вивчення теоретико-

літературної категорії часопростору міста, виявлено різноманітності та 

варіативності буття з властивими йому часопросторовими координатами на 

матеріалі літературних текстів Бруно Шульца та Дебори Фоґель. З’ясовано 

сутність просторового / топографічного повороту як способу переосмислення 

відношень між часом і простором. Доведено, що сучасні концепції часу і простору 

спрямовані на підкреслення матеріального наповнення просторового минулого, 

тобто на злиття часопросторових характеристик у понятті місце, в якому 

реалізуються колективні цінності та індивідуальний досвід, географія й історія. 

Здійснено аналіз новітніх соціально-філософських та культурологічно-

урбаністичних теорій міста, які досліджують різні його втілення, зокрема, місто-

палімпсест, місто-подія, кінетичне місто, місто-фікція чи місто-зустріч, сягаючи 

при цьому просторово-географічного та темпорально-історичного вимірів. У 

такий спосіб відбувається перехід від поетики часу й простору міста до 

геопоетики, яка є не тільки своєрідною літературною топографією міста, а 

насамперед теоретичною рефлексією над літературним часопростором. 

Творчість Б. Шульца та Д. Фоґель ще мало відомі українському читачеві, 

однак вельми важливі для усвідомлення специфіки розвою міжвоєнної 

багатонаціональної літератури Східної Галичини. Їхні літературні доробки тісно 

переплітаються між собою, адже кожен пише про своє рідне місто, втілюючи в 
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ньому індивідуальний естетичний ідеал та універсум буття, у якому конкретні 

визначники екзистенції в історичному часі чи просторі перестають відігравати 

будь-яку роль. 

Аналізуючи дихотомний зв’язок місто – література, виокремлено чотири 

різновиди поетики презентації міста у літературі ХХ ст. (параболічну, 

перцептивну, конструктивістську та поетику соціального документа) та 

з’ясовано, що місто Б. Шульца представлене з перспективи параболічної 

поетики, а місто Д. Фоґель подане у ключі конструктивістської поетики. Якщо 

Шульц творить міф геніальної епохи, то Фоґель проголошує/возвеличує 

цивілізаційний міф. 

У дисертації розглянуто дилогію «Цинамонові крамниці» та «Санаторій 

під Клепсидрою» Б. Шульца і монтажі «Акації квітнуть» Д. Фоґель, досліджено 

особливості часопросторової організації міста в їхніх літературних текстах.  

Модерне місто, незалежно від того, з якої перспективи воно зображене, – 

параболічно-перцепційної (Б. Шульц) чи конструктивістської (Д. Фоґель), – це 

часово-просторова, філософсько-естетична, соціальна та культурна єдність. Це 

також нерозривна єдність часового ритму з простором, де кожен компонент 

самостійний і водночас взаємно узалежнений від інших.  

Пізнання й присвоєння такого міста відбувається по-різному. У Б. Шульца 

– під час руху. Його герой-наратор Юзеф, прогулюючись своїм рідним містом, 

творить разом із ним невід’ємну цілісність. Колективна пам’ять міста впливає на 

формування самого Юзефа, бо він самостійно намагається відкрити й 

розшифрувати всі його коди і знаки – такі, як геніальна епоха, автентик чи 

праісторія світу. І тільки через таке відкриття і розшифрування він здатний 

зрозуміти себе, порівнюючи своє тепер із колективним минулим. Натомість у 

Д. Фоґель життя представлене як одночасне тривання різних місць, а радше не-

місць, найвиразнішим утіленням яких є ґлорифікація будівництва залізничної 

станції, яка, за М. Оже, є одним із різновидів не-місць, одним із об’єктів, де 

людина приречена на самотність, транзитність і анонімність. 
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Шульцівський герой ідентифікує себе з містом, а тому він не тільки пізнає 

міський простір, але водночас творить його, долає низку перешкод, меж і 

поміжностей, творячи лабіринтні простори (лабіринти будівель, лабіринти 

природи, лабіринти часу, лабіринти психіки). Однак, блукання відбуваються не 

тільки вулицями міста, але й у лабірантах сну та ночі. Сни, сновидіня й марення 

у творах Б. Шульца є не стільки результатом індивідуально-авторського процесу 

втілення уяви та інших психо-креативних явищ, скільки символічною 

перспективою образу, яка стає найбільш оптимальним шляхом до осягнення 

позасловесної дійсності, тобто дійсності абсолютно, а не індивідуально 

символічної. 

Низка автентичних топонімів і локусів у прозі Б. Шульца як поєднання 

автобіографічної пам’яті із пам’яттю культури вибудовує низку гетеротопій – 

особливих місць, як, скажімо, гетеротопія дому й вулиці та пов’язані з ними 

підгетеротопії кімнати, коридору та мандрівки вулицями; гетеротопії потяга й 

санаторію як прихований марґінальний бік реальної дійсності; гетеротопії 

Книги, альбому для марок і паноптикуму як утілення зв’язку індивідуальної й 

колективної історії. Усі вони виходять далеко за межі реального часопростору 

міста, становлять знак геопоетичного знання міста – локального, внутрішнього 

(автора та героя-наратора) і зовнішнього, загального знання, доступного 

кожному. З перспективи геопоетики для усіх цих гетеротопій важливим є досвід 

місць та роль конкретного місця в цьому досвіді. 

У такому прочитанні місто Б. Шульца як екстатичний проект виходить 

далеко поза свої межі, бо відкривається для героя і лише у такий спосіб 

сповнюється й уповні реалізується. Герой-наратор пізнає й творить місто не 

тільки під час прогулянок, а передовсім шляхом укладання карти об’єктів, які 

були відкриті й розгадані під час його мандрівок. Таке місто завжди перебуває у 

боротьбі з часом, намагається перемогти його, щоб повернутися у минуле, в роки 

дитинства, у геніальну епоху. 

Презентуючи універсальну формацію міста, Д. Фоґель творить актуальне 

обличчя світу, його природний ритм, буденність, тобто показує суспільство як 
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воно є. Свої монтажі називає хроніками, укладає події одночасно, безособово, не 

ієрархізуючи їх. Письменниця не творить світу, заснованого на принципі 

часопросторового розміщення подій та героїв, вона лиш указує на природні 

виміри й розміри предметів, їхню структуру, розмір, колір. 

Кубістично-структуралістська творчість Д. Фоґель спрямована на 

вираження характеристики соціально-політичної ситуації нового часу, названого 

нею «новою легендою», на ґлорифікацію технічного розвитку, поступу, еволюції 

й динамізму. Саме рвучкі цивілізаційні зміни привели до виникнення нових 

просторів і місць, що, відповідно, нав’язувало нові значення і функції для раніше 

наявних. У цій діалектиці яскраво простежується головна суть естетичної теорії 

Д. Фоґель – діалектика статики й динаміки.  

Отож, монтаж як літературний жанр характеризується такими ознаками: 

механічний, атональний і амелодійний ритм; безособова нарація (герой монтажу 

– анонім); репортажна манера; симультанізм як метод композиції, що передбачає 

реабілітацію множинності та поліфонії життя; монотонність як структура 

дійсності, у якій зрезиґновано з ілюзорної барвистості. 

Головний герой монтажів Д. Фоґель – це життя банальних, мізерних, 

монотонних і меланхолійних предметів різної форми, сировини та її душі, що 

переростає в архітектуру й регулює часопросторовий ритм міста. Життя у світі 

вертикалей і горизонталей, прямокутних форм, чисел та величин надає відчуття 

безпеки й упевненості, гарантує почуття ладу й гармонії. Геометризоване місто і 

життя у ньому протиставлене традиційній історії, воно творить нову історію – 

раціональну, яка ґрунтується на функціональності руху абстрактних площин. 

Місто Фоґель, збудоване за принципами конструктивізму і 

функціоналізму, – це невпинний процес і розвиток, які неодмінно 

характеризуються змінами, надходженням нової формації, яка не може 

замкнутися в усталеній формі, бо тоді розвиток припиняється, а отже, 

припиняється існування й замінюється скляними акаціями, які не здатні 

відродити приховані й забуті сенси міста. 
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Пошук спільних місць між реальним міським простором та його 

художньою креацією є водночас його проблематизацією та антропологічною 

перспективою у дослідженнях міської щоденності. Під час аналізу та 

інтерпретації літературних текстів Б. Шульца й Д. Фоґель у контексті 

антропології місця та не-місця як його антиподу, гетеротопії і геопоетики 

з’ясовано не тільки безсумнівно великий вклад художньої літератури в 

гуманітарні дослідження міського простору, але й увиразнено вагомість міської 

тематики в інтерпретації літературного твору, закоріненого біографічно і 

географічно. 

Ключові слова: часопростір, час, простір, місто, місце, не-місце, 

просторовий/топографічний поворот, гетеротопія, геопоетика, монтаж, 

Б. Шульц, Д. Фоґель. 

 

 

ANNOTATION 

Vira Romanyshyn. Problems of the theory of urban time and space of the city in 

literature (based upon works by Bruno Schulz and Debora Vogel) – A Qualification 

Academic Work (manuscript copyright).  

Dissertation prepared with the purpose to attain the academic degree of 

Associate Doctor of Philology, speciality 10.01.06 – Theory of Literature. – 

Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University; Yuriy Fedkovych Chernivtsi 

National University, Chernivtsi, 2017. 

 

The dissertation focuses upon problems of the theory of time and space of the 

city in literature, examining and systematising methodological approaches to studying 

of theoretical and literary category of urban time and space, detects miscellany and 

variability of existence with its peculiar temporal and spatial co-ordinates, based upon 

the material of literary texts by Bruno Schulz and Debora Vogel. The author 

ascertained the essence of spatial / topographic turn as a tool to rethink the relations 

between time and space. It has been proven that contemporary concepts of time and 
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space are aimed at stressing the material contents of the spatial past, id est, at merging 

of temporal and spatial characterisations in the notion of locus, wherein collective 

values, individual experience, geography, and history become accomplished. Novel 

theories from realms such as social philosophy, cultural studies, and urbanistics have 

been analysed; these theories usher in the emergence of a brand new orientation for 

researchers – that is, geopoetics – which appears not only as unique literary 

topography of the city but first and foremost as a theoretical reflection on time and 

space in the literary realm. 

Having analysed the dichotomy connection between the city and literature, the 

author has highlighted four varieties of poetics in presentation of the city in the 20th 

century literature (parabolic, perceptive, constructivist, and social documentary) and 

has ascertained that Schulz’s city is represented from the standpoint of parabolic 

poetics whereas Vogel’s city is presented pursuant to the constructivist poetics 

approach. Schulz was creating the myth of «epoque geniale», whereas Vogel was 

declaring/praising the civilisation myth. 

Besides, the dissertation also examines Schulz’s dilogy, Cinnamon Shops & The 

Sanatorium under the Sign of the Hourglass, and The Acacias are in Bloom by Debora 

Vogel and has examined the peculiarities of temporal and spatial organisation of the 

city in their respective literary texts.  

A contemporary city, regardless however and from which standpoint it is 

presented (be it the parabolic and perceptive approach of Schulz or the constructivist 

approach of Vogel) is a temporal and spatial, philosophic and aesthetic, social and 

cultural unity. This is also an indivisible unity of the temporal rhythm and space 

wherein each component is independent and – at the same time – mutually dependent 

upon other components.  

Perception and acquisition of such a city is taking place in a variety of ways. In 

Schulz’s works, this happens in the course of motion. Schulz’s character and narrator, 

Józef, as he strolls across his native city, is entering into integral unity with it (i.e. with 

the city). The collective memory of the city impacts the shaping of Józef himself as he 

strives to reveal and decode all of its symbols and codes (such as, the Epoque Geniale, 
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the Authentic or the Protohistory of the World. And it is via such a revelation and 

decoding only that he is able to understand himself, as he compares his Present with 

the collective Past. In Vogel’s works, on the other hand, life is presented as 

simultaneous existence of various places (or, rather, of «non-places») which are most 

vividly presented in the case of glorification of the construction of the railway station 

which, according to Marc Augé, is one of the varieties of non-places, one of the sites 

wherein a human being is doomed to solitude, transiency, and anonymity. 

The Schulzian character identifies himself with the city and is therefore not only 

aware of the urban space but also creating it, as he overcomes a set of obstacles, 

crosses boundaries and limits in creating labirynths spaces (mazes of buildings, mazes 

of nature, mazes of time, and mazes of mental realm). His wandering, however, are 

taking place not only through the streets of the city but also through the labirynths of 

sleep and night. In Schulz’s works, dreams and reveries are not so much the outcome 

of the individual author’s process of implementation of imagination and of other 

mental creative phenomena as they are a symbolic outlook upon the image that 

becomes the most optimal way to achieve the extra-verbal actuality – i.e. the actuality 

in absolute terms and not the individual symbolic actuality. 

A number of authentic toponyms and loci, presented as a merger of 

autobiographical memory and the memory of culture in Bruno Schulz’s prose, is 

building up a range of heterotopies, peculiar places – like, for instance, the heterotopy 

of the home and the street and their respective subheterotopies of the room, the 

corridor, and the stroll through the streets; the heterotopy of the train and of the 

sanatorium as a concealed marginal side of the real actuality; the heterotopy of the 

Book, of the stamp album and panopticon (waxwork exhibition) as an implementation 

of the connection between individual and the collective history. All of the above go 

way beyond the real time and space of the city and constitute the sign of geopoetic 

knowledge of the city – viewed both locally and internally (i.e. of the author and the 

narrating character) and internally, as common knowledge which anyone may access. 

From the standpoint of geopoetics, the important point for all of these heterotopies is 

the experience of the places and the role of a specific place in that experience. 
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Bruno Schulz’s city, read in such a manner, as an ecstatic project, goes way 

beyond its boundaries since it is revealed to the character and only in this way it 

becomes fulfilled and accomplished in a proper manner. The narrating character 

explores and creates the city not only during his strolls but first of all by way of putting 

together a map of objects which had been revealed and decoded during his 

wanderings. Such a city is in permanent struggle with time, as it attempts to overcome 

time in order to get back to the past, into the years of childhood, into the Epoque 

Geniale. 

The cubist and structuralist creative heritage of Vogel is aimed at expression of 

the characteristics of the social and political situation of the new time which she calls a 

‘new legend’ to the glorification of the technical development, the progress, the 

evolution, and dynamism. Those rapid civilisation shifts have led to the emergence of 

new spaces and places – and hence also led to the emergence of new senses and 

functions in addition to the existing ones. In this dialectics, one can clearly see the 

principal essence of Vogel’s aesthetic theory, i.e., the dialectics of statics and 

dynamics. 

Hence, montage as a literary genre is characterised by the following traits it 

possesses: the machine, atonal, and amelodic rhythm; the personless narration 

(montage character is anonymous); the reporter’s style; the symultanism as a method 

of composition which stipulates rehabilitation of the plurality and polyphony of life; 

the monotonous fashion as a structure of actuality wherein one has resigned from the 

illusion of motleyness. 

The main character of Vogel’s montages is the life of routine, miserable, 

monotonous and melancholic subjects of sundry shape, made from sundry raw 

materials, and of her soul which grows into architecture and regulates the time-and-

spatial rhythm of the city. Life, in the world of verticals and horizontals, of rectangular 

shapes, numbers, and values brings the feeling of safety and certainty, guarantees the 

feeling of order and harmony. The geometrised city and life in it is contradicted vis a 

vis the traditional history; it is creating a new, rational variety of history – one which is 

based upon functionality of the motion of abstract planes.  
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Vogel’s city is built on the principles of constructivism and functionalism and 

appears as an incessant process and incessant development which shall inevitably be 

characterised by changes, by input of new formation which is unable to constrain itself 

within a stable shape, as if it does constain itself in it, the development shall halt and 

shall be replaced with glasswork acacias which are unable to restore the concealed and 

forgotten meanings of the city. 

A quest to find common places between the real space of the city and its artistic 

creation is at the same time its problematisation and anthropological perspective in the 

researches into urban quotidienness. In the course of the analysis and interpretation of 

Schulz’s and Vogel’s literary texts in the context of anthropology of the place and of 

the non-place as its antipode, heterotopy, and geopoetics, the author has highlighted 

not only the undoubtedly considerable input of the fiction literature into humanitarian 

researches into the urban space but also outlined and clarified the crucial importance of 

the urban themes in the interpretation of literary works, rooted both biographically and 

geographically. 

Key words: time-and-space, temporal and spatial, time, space, city, locus, place, 

non-place, spatial/topographic turn, heterotopy, geopoetics, montage, genre, B. Schulz, 

D. Vogel. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. У теоретико-

літературному плані ця робота присвячена проблемі часопростору міста – 

проблемі доволі усталеній, але не вповні вивченій з огляду на її філософсько-

культурологічну сутність, особливо, якщо йдеться про проблему літературного 

часопростору, якому притаманні виняткові закони функціонування й утілення у 

літературному тексті/творі, а також про проблему міста, яка на сьогодні отримує 

нове понятійно-значеннєве насичення. В українському літературознавстві до цих 

проблем зверталися, зокрема, В. Агеєва, Т. Возняк, Г. Грабович, Т. Гундорова, 

М. Дяченко, Д. Затонський, О. Кискін, Н. Копистянська, В. Коркішко, 

Л. Лавринович, М. Лановик, В. Моренець, М. Наєнко, А. Нямцу, С. Павличко, 

Е. Соловей, В. Фоменко, О. Харлан та ін.  

У теоретико-літературному дискурсі поняття часопростору вивчається 

головно у двох напрямах: 1) теорія хронотопу М. Бахтіна, де часопросторові 

зв’язки є органічною цілісністю сюжетних відношень; 2) класичне розуміння 

часопростору, характерне для тієї чи іншої епохи. 

У нашому дослідженні приймаємо позиції класичного тлумачення часу і 

простору в теорії літератури, одночасно акцентуємо нетотожність понять 

хронотоп і часопростір, властиву європейській теоретико-літературній традиції, 

яку й беремо за основу нашого дослідження. 

Часопростір як філософсько-літературне поняття є актуальним підґрунтям 

для вивчення й тлумачення творчості таких знакових для культурного контексту 

минулого сторіччя авторів, як Бруно Шульц (1892 – 1942) та Дебора Фоґель 

(1900? – 1944), які ще мало відомі українському читачеві, однак вельми важливі 

для усвідомлення специфіки розвою міжвоєнної багатонаціональної літератури 

Східної Галичини. Їхні літературні доробки тісно переплітаються між собою, 

адже кожен пише про своє рідне місто, втілюючи в ньому індивідуальний 

естетичний ідеал та універсум буття, у якому конкретні визначники екзистенції в 

історичному часі чи просторі перестають відігравати будь-яку роль. 
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У новому теоретичному дискурсі, який Р. Нич називає «культурною 

інклюзивністю», поняття часопростору та міста ще недостатньо представлені у 

сучасному вітчизняному літературознавстві, а саме не належною мірою 

акцентовано культурний вимір літературного тексту, який передбачає співдію 

різних дискурсів – філософського, соціального, історичного та 

антропологічного. 

Важливим та актуальним залишається питання функціонування, принципів 

побудови та систематизації літературного часопростору не лише як 

формотворчої категорії тексту чи наративної стратегії, але й як філософсько-

естетичної категорії. 

У дисертації не ставимо собі за мету компаративістичне вивчення 

літературних технік письменників, а презентуємо дві різні модерністичні моделі 

часопростору міста. 

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

Дисертаційна робота виконана на кафедрі світової літератури та славістики 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка від 

2008 року в межах комплексної теми «Філософія і поетика художнього тексту-

твору» (протокол № 8 від 24 березня 2004 року). Назва і план-проспект 

дисертації затверджено Вченою радою ДДПУ ім. Івана Франка (протокол № 18 

від 18 грудня 2014 року). 

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження – проаналізувати й 

систематизувати методологічні підходи до вивчення теоретико-літературної 

категорії часопростору міста, виявити різноманітності та варіативності буття з 

властивими йому часопросторовими координатами на матеріалі літературних 

текстів Бруно Шульца та Дебори Фоґель. 

Досягнення поставленої мети наукової розвідки передбачає вирішення 

таких завдань: 

• розглянути парадигми часу, простору, місця і часопростору в теорії та 

філософії літератури; 
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• з’ясувати сутність просторового / топографічного повороту як способу 

переосмислення відношень між часом і простором, географією й історією 

на основі їхніх відображень/втілень у літературі; 

• проаналізувати новітні соціально-філософські та культурологічно-

урбаністичні теорії міста, дослідити особливості презентацій міста в 

літературі; 

• визначити художньо-естетичні парадигми геопоетики; 

• дослідити способи творення та рецепції часопростору міста у дилогії 

Б. Шульца; 

• охарактеризувати суть гетеротопій у літературних текстах Шульца як знак 

геопоетичного втілення часопростору міста та прояв топографії 

індивідуальної й колективної історії; 

• визначити головні генологічні й культурно-філософські прикмети жанру 

монтажу; 

• з’ясувати головні аспекти творення світу нової реальності в монтажах 

Д. Фоґель як універсальної формації модерного міста. 

Об’єктом дослідження є час і простір як теоретико-літературні поняття, а 

також категорія міста як утілення часопросторових соціальних, урбаністичних та 

філософсько-культурологічних парадигм. 

Предмет дослідження – особливості часопросторової організації міста в 

літературних текстах Шульца та Фоґель, зокрема, головні ознаки творення 

модерного міста в літературі з урахуванням дихотомій «географія – література». 

Теоретико-методологічна основа ґрунтується на комплексному підході 

до понять часопростору й міста та закономірностей їхнього функціонування в 

літературних текстах. Основу дослідження становлять праці українських та 

зарубіжних літературознавців, присвячені вивченню часу і простору як 

формотворчих (М. Бахтін, К. Вика, О. Кискін, Н. Копистянська, Ю. Лотман, 

Р. Печ, Я. Славінський) та філософсько-естетичних категорій (А. Берґсон, 

М. Гайдеґґер, Р. Інґарден, П. Рікер). У дослідженні міста, здійсненому в роботі, 

бралися до уваги розвідки провідних європейських дослідників, присвячені 



18 

соціології (Г. Зіммель, Ґ. Каллен, А. Лефевр, М. де Серто, М. Фуко), антропології 

(М. Оже, Е. Рибіцька) та філософії міста (Е. Реверс), а також американських 

дослідників, скерованих головно на дослідження урбанізації міста (Р. Парк, 

Д. Харві). Апельовано до сучасних українських містознавчих студій В. Агеєвої, 

Н. Анісімової, Т. Возняка, В. Фоменко, О. Харлан. 

Методи дослідження. Методологія дослідження визначається поєднанням 

герменевтичного та структурно-семіотичного методів, за допомогою яких 

здійснено аналіз понять часу, простору і міста. За допомогою історико-

системного методу простежено трансформацію понять часу, простору і місця. 

Біографічний метод застосовано при виявленні впливів біографічного фактора на 

художні тексти. За допомогою герменевтичного методу здійснено інтерпретацію 

текстів, розтлумачено головні образи та мотиви. У роботі використано також 

загальнонаукові методи спостереження, аналізу, синтезу та систематизації. 

Філософсько-культурологічний підхід зумовив розгляд предмета дослідження в 

антропологічному, онтологічному та культурологічно-урбаністичному 

контекстах. 

Наукова новизна отриманих результатів. У дисертаційній роботі 

вперше систематизовано новітні теорії й концепції часопростору міста як 

теоретико-літературної проблеми та константи/домінанти в літературних 

техніках конструювання модерністичного художнього світу. Комплексно 

досліджено творчість Б. Шульца та Д. Фоґель та доведено, що часопростір міста 

в їхніх текстах переростає в образ культури, у всесвіт неоднозначного буття 

людини в часі і просторі одночасно. 

Теоретичне значення дослідження полягає в уточненні особливостей 

теоретично-методологічного розвитку понять міста, часу, простору та місця у 

світовому літературознавстві ХХ – початку ХХІ ст.; у з’ясуванні таких 

містологічних понять, як «геопоетика», «гетеротопія», «не-місце», які 

збагачують загальне уявлення про місто та його часопросторові параметри в 

літературі; у запропонуванні нових шляхів інтерпретації творів Б. Шульца і 

Д. Фоґель. 
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Практичне значення отриманих результатів. Матеріали дисертаційної 

роботи можуть бути використані в університетських спецкурсах та семінарах з 

історії й теорії літератури; при написанні монографій, підручників і посібників 

для вищих і середніх навчальних закладів; на уроках зарубіжної літератури, 

присвячених постатям літератури рідного краю. 

Особистий внесок здобувача. Робота є самостійною розробкою 

теоретичної проблеми часопростору міста. Безпосередньо автором здійнено 

пошук та аналіз літературних даних за темою дисертації; уведено в науковий 

обіг літературні тексти Д. Фоґель, не розглянуті досі українськими науковцями, а 

також тексти Б. Шульца, які сьогодні зацікавлюють щоразу бульше коло 

українських літературознавців. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дисертації викладено та обговорено в доповідях на міжнародних наукових 

конференціях: «Людина. Гуманізм. Глобалізація» (Дрогобицький державний 

педагогічний університет ім. Івана Франка, 2008), „Проблема суб’єктивності у 

філософії та культурі російського Срібного віку” (Дрогобицький державний 

педагогічний університет ім. Івана Франка, Дрогобич, 2009), «Людина. Гуманізм. 

Політика» (Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка, 

Дрогобич, 2010), «Етнос. Культура. Нація» (Дрогобицький державний 

педагогічний університет ім. Івана Франка, Дрогобич, 2010), «Людина. Гуманізм. 

Час» (Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка, 

Дрогобич, 2011), «Актуальні проблеми філології та американські студії» 

(Гуманітарний інститут Національного авіаційного університету, 2010), 

«Українська література в загальноєвропейському контексті» (Ужгородський 

національний університет, 2011), ІХ Наукова Конференція Молодих Вчених 

(Інститут літератури Т. Г. Шевченка НАН України, 2011), Незвичайні творці ХХ 

століття: Марія Кунцевич – Бруно Шульц. Магічні міста: Казімеж – Дрогобич» 

(Музей Марії та Єжи Кунцевичів у Казімежі Дольному, 2011), «Райнер Марія 

Рільке й Україна» (Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана 

Франка, 2012), «Бруно Шульц як філософ і теоретик літератури» (V 
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Міжнародний Фестиваль Бруно Шульца у Дрогобичі, Дрогобицький державний 

педагогічний університет ім. Івана Франка, 2012), «Біографія як текст» 

(Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, 2014), «Польська 

мова і полоністика в Східній Європі: минуле і сучасність» (Львівський 

національний університет ім. Івана Франка, 2014), «Мовне і культурне розмаїття 

у Східній та Центральній Європі: цінності та виклики» (Закарпатський 

Угорський Інститут ім. Ф. Ракоці ІІ у Берегово, 2015), «Простір сучасної 

культури» (Університет Казимира Великого у Бидґощі, 2015), «Аналіз та 

інтерпретація тексту у світлі сучасних методологій» (Східноєвропейський 

національний університет ім. Лесі Українки, 2015), «Бруно Шульц і сучасна 

теорія культури» (VII Міжнародний Фестиваль Бруно Шульца у Дрогобичі, 

Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка, 2016), 

«Пасіонарність другорядного» (Чернівецький національний університет ім. Юрія 

Федьковича, 2017), «Південно-східні креси – сучасне відкривання польської 

культури» (Люблінський Католицький Університет, 2017); на всеукраїнських 

наукових конференціях: «Класична спадщина й сучасний літературний процес» 

(Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка, 2011), 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Література і місто: художній 

поступ» (Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2011), 

«Літературний процес: структурно-семіотичні площини» (Київський університет 

ім. Бориса Грінченка, 2012). 

Під час виконання дисертаційного дослідження брала участь у 

стипендійних програмах «Каса Мяновського» (наукове стажування, 2010) та 

«Gaude Polonia» (2014) в місті Люблін (Польща), у межах яких здійснила 

український переклад монтажів «Акації квітнуть» Дебори Фоґель. 

Публікації. Основні аспекти досліджуваної проблеми висвітлено у 14 

одноосібних публікаціях, з яких 6 – у наукових фахових виданнях, 2 – у 

закордонних періодичних. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота викладена на 212 

сторінках машинописного тексту, складається зі вступу, 4 розділів, загальних 
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висновків та списку використаних джерел. Обсяг основного тексту дисертації 

складає 178 сторінок друкованого тексту. Список використаних джерел містить 

311 найменувань, з них 159 кирилицею та 152 латиницею. 
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РОЗДІЛ 1  

ПАРАДИГМИ ЧАСУ, ПРОСТОРУ ТА ЧАСОПРОСТОРУ  

В НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ 

 

1.1. Літературні концептуалізації часу 

 

У ХХ ст. проблема часу стала актуальним аспектом вивчення у фізиці, 

філософії, мистецтві та літературі. Поштовхом до зацікавлення нею слугувало 

переломне відкриття Ейнштейна у фізиці. Його теорія відносності відкрила 

перспективу для низки нових досліджень, зокрема, часу, його сутності, 

структури, впливу на розуміння світу й людини. 

У теорії літератури поняття часу вивчалося головно в трьох напрямах: по-

перше, йшлося про час у літературі, по-друге, про літературу в часі, по-третє, 

про поняття часу поза літературою. Пишучи про час у літературі, розуміли його 

як поетологічну й теоретико-літературну категорію у контексті двох традицій – 

феноменологічної й семіотичної. У структуралістських концепціях і семіотиці 

поняття часу розглядалося як периферійне, оскільки було усунене категорією 

простору. Тож уже на початку 80-х років час перестав бути об’єктом 

літературознавчих студій: якщо науковці й зверталися до нього, то це було лише 

репродукування наявних теоретичних концептів та схем. Як слушно зауважує 

польський дослідник Е. Касперський, час наче перетворився на шанований 

музейний експонат і вже не є незамінним системним компонентом історичності, 

бо такі письменники, як М. Пруст, Т. Манн, В. Вульф і Т. С. Еліот вже сказали 

про нього все [207, 24].  

Аналіз літератури в часі є предметом дослідження історії літератури, а час 

поза літературою – філософською категорією. Зважаючи на тісний зв’язок 

літератури і філософії, Р. Інґарден запропонував термін філософія літератури, що 

заглибив теорію літератури у філософську площину. Для нашого дослідження 

час як філософська категорія має надзвичайно важливе значення, адже 
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літературні тексти Бруно Шульца й Дебори Фоґель наскрізь філософські, що 

вимагає розгляду цього поняття саме під таких поглядом. 

Початки часопросторової проблематики можна простежити в дослідженнях 

П. Флоренського [136; 137], Д. Ліхачова [61; 218], Ю. Лотмана [62; 219; 220] і, 

звичайно ж, М. Бахтіна [11; 165; 166]. Праці П. Флоренського були одними з 

перших, у яких науково осмислено поняття часу, простору і хронотопу. У розвідці 

«Аналіз просторовості й часу у художньо-образотворчих творах» (1982) він 

стверджує: художній простір – це «не тільки одне рівномірне, безструктурне 

місце, не проста графа, а своєрідна реальність, наскрізь організована, що має 

внутрішню впорядкованість і будову» [136, 94]. У такому розумінні час 

розглядався як внутрішній елемент твору, поряд із мовою, нарацією, фабулою, 

героями, дією, простором та ін. 

Проблема часу як внутрішній елемент чи компонент творів яскраво 

представлена у радянських (Я. Аскін [4], О. Астаф’єв [8], М. Ахундов [9], 

Б. Єґоров [32], В. Іванов [36], Н. Зубарьова [34], Д. Медріш [66], Б. Мейлах [67], 

В. Молчанов [86], А. Мостапенко [88], Т. Чернишова [149]), німецьких 

(Е. Ламмерт [217], Р. Печ [246]) та польських дослідженях (А. Ват [301], К. Вика 

[308], Р. Інґарден [197; 198; 199]). 

Переломним моментом у дослідженнях часу стала фундаментальна теорія 

хронотопу М. Бахтіна, у якій «просторові й часові прикмети зливаються в 

осмислене і прикметне ціле. Час тут згущується, ущільнюється, стає художньо-

зримим; простір же інтенсифікується, втягується в рух часу, сюжету, історії. 

Прикмети часу розкриваються у просторі, і простір осмислюється й вимірюється 

часом. Цим пересіканням рядів і злиттям прикмет характеризується художній 

хронотоп. [...] Хронотоп як формально-змістова категорія визначає (значною 

мірою) і образ людини в літературі, цей образ завжди суттєво хронотопічний» 

[165, 15 – 16]. Характеризуючи різні типи хронотопу (авантюрного, 

біографічного, побутового), М. Бахтін виокремлює мотив зустрічі, втрати, 

пошуку й пізнання. Мотив зустрічі передбачає вливання часу в простір та 

перебіг у ньому (тут домінантою є час, бо ж у конкретному просторі люди 
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перебувають у русі й лиш у визначений час стикаються чи зустрічаються – 

звідси така багата метафоризація дороги та хронотопу дороги), відбувається, 

отже, перетин темпорального й просторового рівнів. Інший хронотоп, насичений 

емоційно-якісною інтенсивністю, – це поріг, що є хронотопом кризи й перелому 

в житті. Перелічені типи хронотопу мають надзвичайно важливе значення для 

характеристики часопросторових технік Бруно Шульца та Дебори Фоґель.  

Дослідниця Н. Копистянська [44; 45; 46] вважає, що «саме М. Бахтін із 

найбільшою на той час повнотою розробив теоретичні, термінологічні, 

методологічні засади вивчення часу і простору» [45], зініціювавши тим самим 

з’яву низки досліджень із цієї проблематики [10; 34; 88; 108]. Загалом можна 

стверджувати, що радянські науковці запропонували трактувати поняття 

художнього простору, часу й ритму як взаємопов’язані, а не автономні і 

незалежні категорії, а тому закликали вивчати їх комплексно. 

З українських класиків проблему часу, простору і часопростору 

акцентували, зокрема, В. Вернадський [20], О. Веселовський [21], М. Драгома-

нов [30], О. Потебня [105]. У їхніх дослідженнях категорії художнього часу і 

художнього простору корелювали з реальним часом і простором. Н. Школяр 

підкреслює, що «Потебня, спираючись на Лессінга, обґрунтовує свою точку зору 

тим, що простір у літературному творі може бути виражено лише через час, 

тобто через розкладання просторових об’єктів на елементи та перетворення їх на 

часову послідовність сприйнять» [152, 148 – 149]. 

У сучасному українському літературознавстві проблеми часу, простору і 

часопростору стали предметом зацікавлення багатьох науковців, зокрема, 

Т. Гундорової [26; 27], М. Дяченко [31], Д. Затонського [33], О. Кискіна [39], 

Н. Копистянської [44; 45; 46], В. Коркішко [48], С. Кримського [49], Л. Лаврино-

вич [50], Лановик М. [53], С. Мишанича [76] та ін. 

О. Кискін слушно зазначає, що на сучасному етапі розвитку проблеми часу 

і простору в літературному творі простежуються розбіжності у трактуванні цих 

понять. Зокрема, спостерігаємо актуальне для українського літературознавства 

ХХ ст. тяжіння до бахтінських ідей, виражене у вивченні часу і простору як 
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хронотопу. Другий підхід «бере за основу класичні розуміння часопростору, яке 

домінувало у ту чи іншу епоху» [38, 7]. Суть третього підходу «полягає у 

відтворенні всіх існуючих раніше моделей часу та оперуванні ними на ігрових 

засадах (Т. Гундорова, А. Ткаченко)» [39, 7]; це стосується передусім 

конструювання часопростору в літературі доби постмодернізму.  

У модерністських та постмодерністських текстах складно говорити про 

звичний тип хронотопу в інтерпретаціях М. Бахтіна, тобто про місце і час дії з 

визначеними історичними і географічними координатами; у сучасній літературі 

«подолання часу і переважання просторовості здійснюється за рахунок того, що 

які-небудь дії або події виглядають подвійно – вони будуються не на 

протистоянні героїв, а на зіткненні цитат, алюзій, мозаїчного зіставлення 

відомих фрагментів тощо» [39, 16]. Поняття хронотопу М. Бахтіна сьогодні 

стало багатовимірним, еволюціонувало до рівня філософсько-естетичної 

категорії часопростору, у межах якої категорії часу і простору доцільніше 

досліджувати окремо. 

Художній час як категорія сформувався в добу романтизму, коли в самих 

творах художній час відділився від історичного. Саме тоді починають 

формуватися різні концепції художнього часу, а в літературі випрацьовуються 

філософські концепції часу самими письменниками. Отже, моделювання 

художнього часу привело до творення нових філософських концепцій часу в 

літературних текстах. Відтак твори Б. Шульца та Д. Фоґель є яскравими 

прикладами творення індивідуальних авторських концепцій часу. 

Польський теоретик літератури Р. Інґарден [197; 198; 199] пропонує власну 

теорію літературного часу та теорію досвіду сприйняття й розуміння часу, вперше 

вказуючи на те, що, окрім художнього часу, літературний твір проектує «часові 

перспективи», залучаючи читача до тлумачення всіх можливих проекцій часу, 

спрямованих як у минуле, так і в майбутнє. Відокремлюючи художній час від 

об’єктивного часу світу й суб’єктивного часу свідомості, Р. Інґарден називає 

художній час певною модифікацією реального часу. З’ясовуючи відмінності між 

реальним людським часом та часом художнім, Інґарден називає останній квазі-
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часом, адже він, наслідуючи реальний, існує за законами літературного тексту. 

Розмежування минулого, теперішнього й майбутнього художнього часу 

здійснюється не за допомогою встановлення автентичного in actu esse 

(теперішнього моменту, який настає під час переходу від минулого до 

майбутнього, слугуючи гарантією буття речей в часі), а через послідовність 

художніх подій та процесів, тобто фаза реального світу in actu esse замінюється 

уявною реальністю літературного твору. На відміну від реального світу, де час є 

безперервним медіумом, художній час є поєднанням окремих часових фаз, що не 

утворюють безперервної цілісності; а те, що відбувається між цими фазами, 

Р. Інґарден називає «недовизначеними місцями», які читач-інтерпретатор має 

доповнити, конкретизувати в процесі інтерпретації художнього тексту [199].  

Отже, часові перспективи літературного твору, запропоновані 

Р. Інґарденом, є цариною не так літературознавчого аналізу, як мистецтва 

інтерпретації, позаяк у цих перспективах домінантна роль відводиться читачеві, 

який відкриває й розшифровує недовизначені, неназвані, замовчувані, приховані 

сенси твору. Саме такий принцип читання/інтерпретації літературних текстів 

Б. Шульца та Д. Фоґель є для нашого дослідження провідним, бо дає змогу 

виокремлювати особливості їхніх власних технік часу. 

Спираючись на результати досліджень Р. Інґардена, зокрема на 

розрізнення понять автентичного та схематичного часу, часової перспективи й 

дистанціювання як категорій процесу конкретизації твору, – К. Вика аналізує 

часову структуру прозового твору в двох аспектах: 1) якою є часова структура 

епічного твору; 2) якими можуть бути часові структури тих творів, які складно 

віднести до одного жанру чи роду. Польський учений говорить не про часову 

перспективу, а про часові площини літературного твору. Між цими двома 

поняттями є суттєва різниця, оскільки Р. Інґарден розуміє часову перспективу як 

те, що літературний твір може реалізувати багато явищ, вміщених у 

феноменальному переживанні часу. Термін «часові площини літературного 

твору» К. Вика розуміє як основні способи конструювання часу, властиві тільки 

літературі. Це нарація, акція (дія) та зміна середовища [308, 312]. 
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Учений поділяє загальний конструкційний час епічного твору на час 

нарації/оповіді та час подій. Час нарації – це та площина умовного часу, в яку 

письменник вкладає свої реляції, а час подій – це та площина умовного часу, в 

якій автор наказує і пророкує розвиток подій, залежних від реляцій. Ці два часи 

побутують лиш у внутрішній структурі твору. Час нарації і час подій можуть 

взаємонакладатися, а можуть і розходитися, однак, перший завжди буде 

переважати онтологічно (у літературному творі реальним і справді матеріальним 

явищем є тільки композиційно впорядкована послідовність речень, а виражені 

нею події, переживання, розмови тощо очевидні й існують тільки в її межах) та 

темпорально (час подій завжди первинніший, ніж час нарації) [308, 310 – 311]. 

Аналізуючи зв’язок часу нарації і часу подій із реальним часом, польський 

літературознавець уводить третю часову площину, яку називає часом 

середовища. Ця третя площина перебуває на пограниччі між реальним творінням 

та конструкційною маніпуляцією творця, тобто на пограниччі реального 

творення подій та укладання їх в структуру повісті чи роману. Час середовища 

творить соціальний варіант загального часового континууму, у який ми занурені, 

і не вимірюється жодними фізичними величинами, а лише психо-соціальними 

мірками часу [308, 322]. Зв’язок між цими трьома часовими площинами полягає 

в тому, що на канві часу середовища, з опорою на його реальний вміст і завдяки 

нарації, розвиваються події прозового твору. 

Проблематика часу стала чи не однією з головних у німецькому 

літературознавстві, див. зокрема, праці Р. Печа [246], Е. Ламмерта [217]. Німецький 

філолог P. Печ переконаний, що література, подібно до музики, – це темпоральний 

вид мистецтва, бо знаки, які використовують і література, і музика змінюються в 

часі, тобто відбувається рух уперед або назад, творячи новий вимір, де в часі 

виражається простір. Такий особливий вимір Р. Печ називає часопростором, 

виокремлюючи три часові виміри реалізації часу в епічних творах. Це розширення 

(відстань між початковою і кінцевою точками, ланцюг подій, що творить дію 

твору), тривалість і частота. Ці три виміри перебувають у зв’язку зі структурою 

подій і з дією, характеризуючись при цьому власним способом упорядкування, що 
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дає можливість утворювати формальний рівень, який, на думку німецького 

вченого, перебуває понад усіма іншими способами побудови твору. 

Перший вимір часу (розширення або об’єктивний час) іноді містить у собі 

«мертві фрагменти», тобто елементи, які не стільки вказують на часову 

віддаленість окремих подій чи їхню належність до цілісності, скільки на сутність 

кожної з них. Неважливість або втрата відчуття віддаленості подій притаманні й 

поетичній прозі Б. Шульца, і літературним монтажам Д. Фоґель. Шульц, 

зазначаючи, коли відбуваються події (скажімо, у полудень, у липневу ніч, будь-

якої іншої ночі тощо), вказує на те, що сам час несе в собі певну подію. У Фоґель 

натомість темпоральна інформація вказує на певний стан речей або дію, як, 

наприклад, процес ходіння влітку, вирування чи рух по колу та інші процеси. 

Другий вимір часу – це тривалість події, яка залежить від волі наратора, 

адже це він вирішує, чи події відбуватимуться сповільнено, чи швидко. Будь-яку 

тривалість подій у творі ми сприймаємо інтуїтивно (як довгу чи коротку, швидку 

чи повільну), і завдяки тривалості порівнюємо ці події, визначаємо їхню 

одночасність чи послідовність, спізнення чи випередження. Такий вимір часу 

характерний для фабулярних творів, де за допомогою різної тривалості подій 

досягається ефект інтриги чи кульмінації. 

Третій вимір часу вказує на інтенсивність наповнення часового фрагмента 

чи епізоду, в якому переплетені, на думку німецького філолога, і часові цінності 

епохи, й індивідуальні (пережиття та досвід самого автора) [246, 100 – 102]. 

Авторський досвід як індивідуальне часове наповнення подій властивий творам 

Б. Шульца і Д. Фоґель, коли темпоральну цілісність творять реальні життєві 

події, які в текстах Б. Шульца є виразом років дитинства, а у Д. Фоґель – років 

юності та зрілого життя. 

Запропонований Р. Печем аналіз способів буття часу в літературних творах 

спрямований на дослідження сюжетних творів, де за допомогою розширення, 

тривалості й густоти вибудовуються головні колізії фабули, а час постає як 

елемент конструкції художнього твору і подій у ньому. 
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Зіставляючи час подій та час нарації, німецький філолог Е. Ламмерт, слідом 

за Ґ. Мюллером, пропонує термін «часової конденсації», який розуміє як перевагу 

розміру (широти) часової події над часом нарації, а також вказує на різну 

інтенсивність цієї конденсації. У згоді з Ґ. Мюллером він пропонує розрізняти: 

1. Сукцесивну конденсацію (наступну, подальшу), яка полягає в 

нанизуванні подій у плині оповіді і виражається формулами на взірець «у той 

час…», «а далі…». 

2. Ітеративно-дуративну конденсацію (ітеративна – багаторазова, 

повторювана, дуративна – одноразова дія), яка охоплює певний часовий простір, 

презентуючи або регулярно повторювані події (ітеративна), або загальну 

інформацію, що стосується усієї часової цілісності (дуративна). Такий тип 

конденсації виражається формулами «знову й знову…», «упродовж всього 

часу…» [217]. 

Ці два типи конденсації пов’язані між собою в такий спосіб, що 

сукцесивний час визначає послідовність наступних подій, а ітеративно-

дуративний час становить рамку, у якій події подаються не тільки в часовому, 

але й просторовому і тематичному порядку [217]. 

У Б. Шульца сукцесивна конденсація виходить за рамки визначення 

подальших подій твору, а головний герой дилогії Юзеф застосовує цей тип 

конденсації для загальної характеристики й інтерпретації ходу історії, коли події, 

які наповнюють наше життя, нанизуються одна на одну. Натомість творам 

Д. Фоґель властива ітеративна конденсація, реалізована через наголошування 

повторюваності подій життя, а також через однотипність виконання тієї самої 

дії, як, скажімо, нескінченне нудне сидіння і чекання, укладання залізничних 

стовпів і шихт під час будування залізничної колії, причому письменниця 

свідомо вживає ті самі вирази й висловлення для увиразнення цієї однотипності. 

Особливе зацікавлення проблематикою часу активізувало не тільки 

дослідження художнього часу як елемента художньої дійсності чи певної готової 

конструкції в літературному тексті, а насамперед як певної теми, теорії, а отже 

метатексту, який піддається постійним реконструкціям. 
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Багатозначність часовості привела до розвитку різних підходів щодо 

розуміння часу як філософської категорії, втіленої у літературному творі і 

презентованої у вигляді дихотомій, зокрема: 1) час – пам’ять, 2) минущість – 

вічність, 3) час – існування. У першій дихотомії важливими є поняття тривання, 

скінченності і нескінченності, тобто це дихотомія «земне – вічне». У дихотомії 

«час – пам’ять» визначальною є проблема свідомого й несвідомого або проблема 

досвіду. Натомість у третій дихотомії час розглядається як онтологічне поняття. 

На зламі ХІХ – ХХ ст. переломною теорією в розумінні часу стала 

філософія А. Берґсона [14], який вживає слово durée (тривання) – суб’єктивний 

час, у якому окремі моменти зливаються так, що минуле, теперішнє й майбутнє 

переходять одне в одне, а тривання стає єдиною дійсністю. Виокремлюючи в 

часі поняття тривання, А. Берґсон актуалізує поняття спогаду й пам’яті. Саме 

пам’ять є для Берґсона умовою тривання, абсолютною дійсністю, незалежною 

від матеріального світу. У своїй праці «Матерія і пам’ять» А. Берґсон розрізняє 

два типи пам’яті: властиву тілові моторну пам’ять і чисту пам’ять, яка має 

духовний вимір. Чиста пам’ять – це акумуляція в думках пережитого досвіду 

свідомості. Отже, чиста пам’ять є ідеальною, вона існує поза межами 

матеріального простору й уміщує в собі всю історію індивідуальної свідомості. 

Чиста пам’ять проявляється фрагментарно, у конкретних актах пригадування, 

тож ми ніколи не можемо усвідомити її як цілісність, бо вона є підсвідомістю і 

тільки окремі її спогади є усвідомленими, що вказують на існування чистої 

пам’яті [14]. Чиста пам’ять реалізується в конкретному спогаді, тому А. Берґсон 

чітко розрізняє поняття чистої пам’яті – неусвідомлене, і окремий акт 

пригадування – усвідомлене. Така чиста пам’ять протиставлена моторній 

(тілесній) пам’яті, носії якої – зір, слух, нюх. 

З поняттям пам’яті тісно пов’язане тривання, яке А. Берґсон розуміє як 

нероздільну єдність теперішнього й минулого, що можлива завдяки двом 

властивостям пам’яті. Ми спостерігаємо теперішній світ як часову єдність 

минулого з актуальним, у якій актуальне сприйняття чи досвід вміщується за 

допомогою пам’яті у контекст минулого досвіду. Саме чиста пам’ять визначає 



31 

сенс тривання. Протиставлення пам’яті матерії, тотожній звичайному тепер, є 

запереченням духовного тривання. Постійне тривання, яке реалізується у 

свідомості, не можна вимірювати часом годинника, воно відчувається 

інтуїтивно, коли ми переживаємо власну свідомість. Час годинника є лише 

символічною спробою представити змінність у реальному світі, натомість тільки 

пам’ять як тривання свідомості може зрозуміти час у його плинності. 

Отже, А. Берґсон трактував час як певну духовно-філософську єдність, що 

«є не лише паралельним існуванням ‘тоді’, ‘тепер’ i ‘потім’, але також 

усвідомленням часу як тривалого й нескінченного буття» [75, 193], що 

ґрунтується на минулому досвіді й пам’яті. Б. Шульц, як вважає Віра Меньок, 

здійснив своєрідну «творчу реалізацію філософії часу Анрі Берґсона» [75, 193]. 

М. Гайдеґґер [195] критикує концепцію пам’яті А. Берґсона, заперечуючи 

незмінність спогаду. Оскільки пам’ять функціонує як повернення й відновлення 

минулого, вийнятого з чистої пам’яті як спогад, то він неодмінно має 

піддаватися змінам під впливом нового досвіду. Адже щоразу той самий спогад 

ми пригадуємо і сприймаємо по-новому. Можна сказати, що берґсонівське 

тривання є спрямованим у минуле, натомість М. Гайдеґґер пропонує внутрішній 

зв’язок минулого й майбутнього, бо для нього важливою є скерованість у 

майбутнє, де час «учасовлюється екстатично як майбутнє, в очікуванні й 

проектуванні» [172, 73]. У триєдності часу М. Гайдеґгера домінує майбутнє, бо 

кожне «було» набуває нового сенсу через актуальне, теперішнє очікування. 

Отже, критикуючи сенс минулого А. Берґсона як незмінне й раз і назавжди дане 

в чистій пам’яті, Гайдеґгер пропонує вмістити поняття пам’яті в контекст 

екстатичного буття людини, що дасть можливість глибше дослідити сенс часу. 

За Гайдеґґером, теорія часу – чотиривимірна, де четвертим виміром є 

«давати/робити присутнім» те, що присутнє (тепер), і те, що не присутнє 

(минуле, майбутнє). Час ототожнюється з буттям і разом вони становлять 

єдність, яка передбачає, що буття сприймається з перспективи часу. 

Аналізуючи наукові та фізичні концепції часу, М. Гайдеґґер стверджує, що 

фізики пізнають час у процесі його вимірювання, тобто встановлюють як довго, 
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відколи і поки щось триває. Таке вимірювання здійснюється за допомогою 

певних інструментів, які філософ називає «часом годинника» [195], це час, який 

плине рівномірно як один пункт, яким завжди є тепер. Цьому тепер 

протиставляється теперішність як присутність триєдиного часу, в якому минуле, 

теперішнє і майбутнє є реально можливими і стають присутніми завдяки своїй 

єдності. М. Гайдеґґер упроваджує також поняття екстази як можливості 

перетину хвилини виходу поза стабільний теперішній час. Герой Б. Шульца 

шукає власної ідентифікації і для нього поняття екстази стає можливістю виходу 

поза статичний обшир [221, 239]. 

Отже, для М. Гайдеґґера час є категорією, яка дорівнює буттю, бо ми самі є 

часом, але водночас ми не маємо повного розуміння суті часовості, а відчуваємо 

тільки проминання і тривання.  

Роздумуючи над істинною суттю часу, його плинністю та над проблемою 

людського екзистування в часі, Р. Інґарден пропонує власну теорію часу й простору 

в контексті філософсько-літературних трактувань [198]. Таке прочитання часу є 

надзвичайно важливим для нашого дослідження, оскільки Шульцове розуміння 

сутності часу суголосне з теорією Р. Інґардена [див.114, 178 – 186]. 

Науковець пропонує два принципово відмінні способи сприйняття часу й 

людини: сприйняття часу як похідне від окремого людського існування явище 

(час починає існувати разом з усвідомленням людиною плинності й змінності 

світу та її самої в цьому світі) та розуміння часу і змін у ньому як єдиної, цілісної 

дійсності, де людина повністю підпорядкована часові, піддається його змінності-

плинності, а остання, відповідно, веде до знищення. Змінність світу провокує в 

людині відчуття власної зміни, однак Р. Інґарден застерігає від такого 

однозначного твердження, будучи переконаним, що або «упродовж усього мого 

життя я залишаюся єдиним індивідуумом», або «упродовж усього життя я 

залишаюся тією самою людиною у повній своїй якісно й незмінно визначеній 

природі» [198, 42]. Інакше, людина упродовж свого життя змінюється, але 

водночас залишається тією самою. Така єдність можлива завдяки первинній 

присутності в людині постійних та змінних властивостей і станів, завдяки чому 
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вона починає усвідомлювати себе реальною істотою в часі. Оскільки таке 

усвідомлення відбувається не в самих враженнях, а під час їхнього переживання, 

то людина відчуває себе незалежною від часу, не зосереджуючись на його загрозі. 

Таке відчуття часу пояснює тим, що плинність і змінність для людини стають 

результатом не часу, а способу її існування в ньому, який відрізняється від 

простого тривання речей у світі – людина не триває, а існує, залишаючись у часі 

(разом з її оточенням) чимось стабільним і незмінним.  

Людина не може якісно визначити плинності часу, тому процес 

сприймання й переживання цієї плинності не знищує того, що вже відбулося, а 

лиш віддаляє його: «Я живу з сильним тягарем минулого […], здійснені й 

оживлені в пам’яті (події – прим. В.Р.) тяжіють над моїм теперішнім. […] Ми 

наче консервуємо те, що, здійснившись у часі, пройшло, а, проминувши, було 

стерте з актуальності існування» [198, 47]. Поняття дистанції, яке тут 

з’являється, відіграє вирішальну роль в актуалізації минулого в кожному 

«тепер», однак Р. Інґарден вказує також на інше спрямування – до майбутнього, 

коли людина, аналізуючи минуле, проектує плани, очікування, надії та страхи чи 

перестороги. Отож, людина зі своєю здатністю відчувати плинність і змінність 

світу та завдяки особливим властивостям пам’яті долає час, який, на думку 

теоретика, не замкнений межами теперішнього, бо ж у кожному теперішньому 

моменті існує одночасно те, що минуло, і те, що очікує свого здійснення. 

Р. Інґарден наче об’єднав у своїй теорії зверненість теперішнього у минуле 

А. Берґсона та скерованість теперішнього у майбутнє М. Гайдеґґера.  

У першому способі сприйняття часу Р. Інґарден вказує на феноменальність 

часу як спосіб реалізації дійсності, що дає можливість людині подорожувати 

реальністю, яка все огортає. Другий спосіб сприйняття часу відбувається двояко: 

час як нищівна сила людського існування, з одного боку, та 

пройдені/прожиті/усвідомлені часові перспективи як форманти людського «я», з 

другого. Перший шлях (він випливає з твердження, що все реальне може будь-

якої миті перестати існувати) Р. Інґарден пояснює так: існування всього 

реального не випливає з його суті, а існує з ласки іншого, зумовлюючись ним, і 
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тому легко може бути знищене, якщо втрачені причини існування. Реальність як 

наповнення певної часової фази обмежує все часове до теперішнього, 

перетворюваного на мить, на окрему точку, адже щоразу нове «тепер» витісняє 

попереднє «тепер» у минуле, тобто у небуття. Розуміючи час як сукупність 

окремих «тепер», людина все ж зберігає свій цілісний образ, залишаючись 

єдиною й ідентичною у щораз новому «тепер». Вона сприймає себе та 

навколишній світ такими, якими вони були в минулому, через безпосередній 

спогад, через зафіксоване в пам’яті враження, себто минуле виринає у 

«скороченнях часової перспективи», а його достовірність залежить від відстані 

між тим, що я пригадую, і актуальним «тепер». Як і в попередньому способі 

сприйняття часу, обмежені точкові «тепер» у цьому способі сприйняття 

об’єднують і зв’язують між собою зафіксовані в пам’яті враження, які 

актуалізуються через здатність скорочення часових перспектив – через 

зменшення/збільшення дистанції чи накладання/розмежування минулого, 

теперішнього і майбутнього в актуальному, точковому «тепер» [198, 49 – 52]. 

З перспективи другого шляху сприйняття часу людина, перебуваючи в 

часі, стає інтенційним витвором актуальних (теперішніх) вражень, відкриваючи 

дві прірви небуття: знищення того, що вже було, і неіснування того, що буде. На 

межі цих двох прірв знаходиться теперішнє. Якщо ж розглядати теперішнє як 

буття, а минуле й майбутнє як небуття, то час як плинність стає неактуальним. 

Тож Р. Інґарден пропонує назвати минуле й майбутнє інтенційними витворами 

теперішніх вражень. Отже, поняття інтенційності стає домінантним у часовому 

концепті теоретика, позаяк інтенційність гарантує людині можливість знайти 

вихід із прірви між майбутнім і теперішнім, не ставши її жертвою, а навпаки, 

перетворивши її на простір власної самореалізації, актуалізувавшись через 

сповнення своїх інтенцій, передовсім творчих.  

Отож, у другому способі сприйняття часу постійно присутній страх перед 

плинністю, проминальністю та невідомістю завтрашнього дня. Людина 

заповнює собою час, уважає, що вона творить навколо себе світ і себе в цьому 

світі (скажімо, через професійну реалізацію), але насправді, як твердить 
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Р. Інґарден, вона лише приглушує в собі страх перед пусткою небуття, яка на 

неї чекає (бо ж минуле і майбутнє – це небуття). Цей страх людина долає 

двояко: увіковічнюючи себе у витворі мистецтва або розтягуючи поняття 

теперішнього як бажання втечі від постійної минувшини. Одним із прикладів 

такого розтягування є обмеженість історичного часу і протяжність певної 

епохи, яку ми зараховуємо до актуального теперішнього разом з її 

представниками й витворами. Але такі спроби подолати страх перед часом є 

тільки втечею від самого себе, а справжнім і дієвим способом затамувати (не 

подолати!) страх перед часом є можливість віднайти в собі слід буття, не 

підпорядкований часові-проминальності. Щоб віднайти в собі цей слід, 

потрібно зуміти побороти страх перед знищенням і не перетворитися на 

видимість буття речі в світі. Досягнути цього можна (як стверджує Р. Інґарден), 

довірившись собі і своєму існуванню. 

Презентуючи дві перспективи сприйняття часу й людини, Р. Інґарден 

доходить висновку, що «[…] час – це похідне явище, залежне від способу 

поведінки людської особистості, й усього, що існує», бо «я – це сила, що, живучи 

в тілі й ним послуговуючись, носить в собі сліди тіла й іноді піддається його 

впливу, та, раз його підкоривши, обертає всі його можливості на зміцнення себе. 

Я – це сила, що, раз укинена в чужий світ, присвоює його собі й […] створює 

нові витвори. Я – це сила, яка хоче утвердитися в собі, у своєму творінні, у 

всьому, з чим стикається […]. Я – це сила, яка в печалі вимріює найбільші 

скарби захоплення і щастя та прагне їх реалізувати, але готова зректися їх усіх 

заради самої можливості існування. Я – це сила, яка долає випробовування долі, 

коли відчуває й знає, що своїм вільним вчинком викличе з небуття те, що 

залишиться після неї, коли сама згорить у боротьбі. Я – це сила, яка хоче бути 

вільною. І навіть своє існування присвячує свободі» [198, 67 – 68]. 

Отож, людина існує в часі, водночас творячи його. Кожен може пізнати 

плинність часу з різних перспектив: всепоглинаючий час, час як нищівна сила, 

час як вираз людської інтенційності. Однак, кожна з цих перспектив не буде 

повною й цілісною без цілковитого звільнення людини від страху перед часом і 
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його плинністю. Для Р. Інґардена таким цілковитим звільненням є відчуття 

свободи, яке людина може пізнати, тільки повністю звільнившись від свого тіла, 

а бути вільним означає пізнати вічність.  

Концепція часу, запропонована Р. Інґарденом, є спробою людини визначити 

орієнтири власного світу. Ключовою категорією у цій концепції є досвід, який 

став основою антропології, описуючи людину, занурену в життя [214]. 

Інґарденівська концепція часу дуже близька Шульцові, однак 

дрогобицький письменник робить спробу звільнитися від часу без звільнення від 

тіла. Його герой Юзеф робить виклик самому Богові, повертаючи час у 

зворотному напрямку. У Д. Фоґель відчуття свободи (чи радше звільнення) 

зафіксоване в коментарях до життя, коли авторка розмірковує над головним 

запитанням: «Навіщо жити?». 

Аналізуючи часовий спосіб сприйняття людини, П. Рікер [258; 259] доходить 

висновку, що час набуває людського виміру тоді, коли він оповіщений, коли 

набуває наративності, у якій людина віднаходить свою ідентичність. У праці «Час і 

нарація» він пропонує герменевтичне коло між часом і оповіддю, у якому оповідь є 

важливою сентенцією у розумінні часу як болісного процесу, що передбачає 

драматичні суперечності, названі ним «апоріями». Серед цих апорій найважливіше 

місце посідає конфлікт між феноменальним відчуттям часу (так, як його відчуває й 

усвідомлює особистість через індивідуальне «буття-до-смерті») та космічним 

відчуттям часу (як це розуміє історія й фізика). Таку драматичну суперечність 

підсилює загадкове й непояснюване відчуття «єдності» часу чи його цілісності. 

Є. Петровська вважає, що час у П. Рікера присутній щонайменше у трьох 

іпостасях: августинівські апорії (буття й небуття часу; протяжність того, що не 

має протяжності; діалектика часу й вічності); продовження цих апорій у самій 

феноменології часу як ієрархічний розподіл рівнів темпоральності (від буття-до-

смерті М. Гайдеґґера через історизм до загального, повсякденного часу); час, 

визначений історичною нарацією, що відкриває нові можливості для 

наративного часу [101, 81 – 82]. 
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Перші дві іпостасі часу є суто філософськими категоріями, натомість 

третя, – зіставлення концепції Аристотеля (фізичний, об’єктивний час) і 

св. Августина (духовний, внутрішній час людського сприйняття/досвіду), – 

реалізується тільки в літературній фікції, уписуючи пережитий час у час 

космічний за допомогою уяви, при цьому космічний час стає своєрідним 

поєднанням цих двох різновидів часу [211, 126 – 127]. 

Герменевтично-феноменологічні концепції часу, викладені в теоріях 

провідних філософів та теоретиків літератури, мають засадниче значення для 

методології сучасних літературознавчих досліджень як такі, що накреслюють 

кардинальні перспективи трактування, тлумачення й рецептивного освоєння 

літературного часопростору – такого освоєння, що акцентує феномен часу в 

літературному тексті як первинний і вирішальний у інтерпретаційних 

парадигмах, які стосуються як розуміння самого тексту, так і можливостей його 

рецептивної реалізації. 

 

 

1.2. Поетика простору в літературі ХХ – ХХІ ст.  

 

У теоретико-літературній та філософській думці другої половини ХХ ст. 

простежуємо зміщення дослідницьких акцентів із часу на простір, про яке 

вельми поетично висловився М. Фуко: «не поборовши часовість, людина взялася 

за простір» [189, 124].  

Переміщення категорії простору у центр дослідницьких зацікавлень 

вимагало чіткого її розуміння, тому тогочасні провідні літературознавчі школи 

почали вивчати простір та пропонувати власні механізми його фунціонування в 

літературному тексті. 

Пріоритет у вивчення простору належить структурно-семіотичним 

дослідженням, що розглядали його як один із елементів структури літературного 

твору, поруч із часом. Простежується, однак, певна експансія цієї категорії, яку 

почали вважати не стільки компонентом художньої дійсності, скільки центром 
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семантики й основою впорядкування твору [279, 10]. Так простір набув статусу 

одного з принципів організації твору, який вимагає кожну з частин твору 

розглядати під знаком «служу». Відповідно, коли зміни відбуваються в одному з 

елементів, то вони спричиняють зміни у всьому творі [214, 154]. Ця позиція була 

канонічною майже півстоліття – від російських формалістів, празького 

структуралізму, від ізоморфізму М. Бахтіна аж до поняття ідіолекту У. Еко. 

Польський літературознавець Я. Славінський [279] уважає, що просторові 

параметри художнього світу є не стільки компонентами художньої дійсності, 

скільки осередком семантики твору. Він здійснив фундаментальне дослідження 

цих параметрів, систематизувавши перспективи самого поняття «простір» і 

запропонувавши сім схем його дослідження у літературознавстві: 

1. Простір як один із принципів організації композиційно-семантичного 

плану твору, тобто художньої дійсності. Цей принцип вміщує простір у 

домінанту систематичної поетики. 

2. Літературна спаціальна топіка та методи дескрипції (значеннєва 

вартість художнього простору, композиційні схеми літературного твору). Це 

територія історичної поетики. 

3. Категорія простору як проблема семантичних полів, просторова уява у 

мовному плані. 

4. Культурні взірці освоєння простору та їхня роль у моделюванні 

художнього світу (просторові кореляти суспільної ієрархії). Найпереконливішим 

представником цієї перспективи є Ю. Лотман. 

5. Архетипічні просторові універсалії та їхня роль у формуванні образної 

системи письменника. У межах цієї перспективи досліджуються опозиції 

горизонталі – вертикалі, центру, дому, дороги, а також літературні форми їх 

проявлення у колективному чи індивідуальному підсвідомому. Для неї актуальні 

ідеї К. Юнга і Ґ. Башляра. 

6. Філософські дослідження природи і форм літературного простору як 

аналога чи своєрідної трансформації фізичного простору. Предметом цієї 

дослідницької перспективи є розміщення об’єктів, відстань між ними, їхні 



39 

розмір, форма, протяжність, скінченність і нескінченність, орієнтація у просторі, 

зміщення центру орієнтації, релятивізм презентованої просторової системи з 

точки зору літературного обсерватора (Р. Інґарден). 

7. Простір не є компонентом художньої дійсності, бо сам твір 

розглядається як «sui generis» простору. Це різні концепції морфології твору, 

сформовані в німецькому літературознавстві [279, 11 – 14].  

Пропонуючи ці дослідницькі перспективи, Я. Славінський виходить із того, 

що не варто обмежуватися однією, а поєднати їх, однак застерігає, що при цьому 

одна із них має бути головною, тобто такою, що уможливлює розуміння онтології 

літературного простору, а інші – додатковими, що слугують доповненням до 

визначення цього способу. Сам учений як головну називає першу перспективу, 

тобто розуміє простір як компонент художнього плану твору, а просторову топіку, 

суспільно-культурні взірці досвіду простору та архетипні просторові уявлення 

вважає вторинними інтерпретаціями й надбудовами. 

Простір як компонент художнього плану твору, за Я. Славінським, 

конституюється у трьох морфологічних площинах: у площині опису, декорації 

(сценерію) і площині над-даних сенсів, де опис – це дескриптивна (описова) 

розповідь, яка генерує художній світ, виражений декораціями, а художній світ, у 

міру своєї сформованості й конкретизації, творить додаткові значення, що 

надбудовуються над просторовими уявленнями [279, 16]. 

Простір у описі є таким, про який говорять, але здатність простору 

продукувати над-дані сенси дає можливість говорити про систему простору, 

який мовить (промовляє). Отже, опис є своєрідним початком наростання 

просторової цілісності, який подає нам інформацію щодо локалізації певних 

явищ. Простір як сценерій – це декорації, в межах яких розміщуються опозиції й 

інтеракції між постатями та середовищами; це фон подій, а також система 

внутрішньотекстових комунікаційних ситуацій, виражених тяглістю й 

еліптичністю, системністю і хаотичністю місць, прозорістю і лабіринтністю. 

Еліптичність сценерію вимагає від реципієнта самостійно реконструювати 

просторову цілісність художнього простору, адже еліптичність полягає у 
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вибірковому представленні упривілейованих місць без визначеного чіткого зв’язку 

між ними. Якщо ж сценерій побудований як лабіринт, то він стає загадкою, 

викликом для читача, який вимагає від останнього пошуку властивого 

упорядкування. У творах Б. Шульца виявляємо обидва типи сценерію, тут присутні 

лабіринти й еліптичність простору, які нагадують хаос. Однак, цей хаос можна 

систематизувати й упорядкувати, якщо застосувати відповідні інтерпретаційні 

процедури й методи. Упорядковуючи просторовий світ Шульца, творимо над-

даний сенс – конотації, які виникають унаслідок символічного навантаження різних 

просторів (наприклад, дому, ринку, вуличної прогулянки й дороги, санаторію, 

тощо), що сягають значеннєвих систем літературної й культурної традиції. 

Я. Павловський [244] пропонує проаналізувати проблематику простору з 

трьох перспектив: як утілення окремих фрагментів художнього світу, які є 

статичним комплексом явищ і зв’язків між ними; як компонент фабули, що є 

процесом перетворення цих явищ і їхніх зв’язків у часі; як зв’язок художнього 

світу й системи подій із наратором, який перебуває в певному пункті поза 

межами дійсності, про яку оповідає [244, 254]. 

У Б. Шульца і Д. Фоґель до першого типу простору належать усі місця 

художнього світу, у яких герої перебувають (скажімо, дім у Шульца), або в яких 

відбуваються певні події (наприклад, перукарня у Фоґель). Спосіб представлення 

цих місць різний: у Д. Фоґель він зводиться до перелічення їхніх конститутивних 

складників без зазначення зв’язків між ними, які могли б сформувати загальне 

уявлення про фактичний вигляд описаних/побачених територій. Складно 

говорити про традиційний опис у монтажах, хоча дескриптивний метод 

(описовий), за Я. Славінським, присутній усюди там, де є мовлення. Отож, у 

творах львівської письменниці виявляємо особливий (описовий) спосіб 

представлення простору, мотивований жанровою особливістю її текстів. Сама 

авторка створила теорію монтажу як літературного жанру, а її «Акації квітнуть» 

стали творчою реалізацією її ж теорії, де функціонують візуальні засади 

кубістично-структуралістського малярства. 
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У Б. Шульца спосіб представлення місць складний, але у всій цій «мережі» 

можна виявити чіткі зв’язки між різними елементами, зокрема, замкнений 

простір дому чи крамниці, опозиції ринок – зворотний бік ринку і периферії. 

Можна говорити про певну інституалізацію замкненого простору, представлену 

в будівлях-інституціях (гімназія, крамниця) як місцях орієнтації героя-наратора 

(термін Р. Інґардена). Окремий замкнений простір творять самі постаті – це 

своєрідні мікрокосмоси, ізольовані й самодостатні, як, скажімо, мікрокосмос 

Батька, Аделі чи навіть Мариськи. 

Другий тип простору, за Я. Павловським, творить відчуття 

недовизначеного простору, у якому не діють правила наратора – це світ, який 

йому не підпорядковується. Саме тому у Б. Шульца зворотний бік ринку, вулиця 

Крокодилів та інші віддалені від центру простори нагадують хаос. Афабулярна 

структура дилогії Б. Шульца і монтажів Д. Фоґель сформована так, щоб 

максимально підсилити видимість співдії представлених у художніх творах 

процесів і явищ, із нівелюванням часових відстаней між ними, тобто тут немає 

причинно-наслідкового зв’язку між подіями. 

У третій перспективі аналізу простору можна було б аналізувати твори 

Б. Шульца, натомість у монтажах Д. Фоґель розповідь неособова, у ній наратор 

відсутній. Зв’язок художнього світу та наратора в дилогії Шульца 

двонапрямлений, тут має місце інтеракція світу матерії і психіки (художній світ 

речей співдіє з наратором). Окрім чуттєвого осягнення різних місць (через запах, 

слух, дотик, зір), відбувається пізнання їх на рівні думок героя-наратора, на рівні 

його рефлексій про впорядкування світу та його буття. Це сфера свідомості – 

мікропростору, що у цих оповіданнях виконує різні функції: бо вмотивовує дії 

інших героїв (проголошені Батьком трактати, відкривання екзотичних світів за 

допомогою марок), або слугує підґрунтям кремих епізодів, як, скажімо, 

сходження до підземелля у «Весні». Оскільки у монтажах Д. Фоґель наратор 

відсутній, а оповідь замінена безособовою хронікою, де головним героєм є саме 

життя, то тут зв’язок окремих просторових структур досягається на тематичному 
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рівні за принципами конструктивістської поетики, що творить цілісність із 

довільно обраних елементів і фрагментів життя. 

Тема простору, як і часу, у польському літературознавстві сформувалася 

під впливом німецьких авторів, у яких зацікавлення проблемами часу й 

простору, як і наратологією, визнано дослідницьким пріоритетом у першій 

половині ХХ ст. (Р. Печ [246], В. Кайзер [208], і Е. Ламмерт [217]). 

Р. Печ пропонує розрізняти в літературному творі три виміри простору: 

зазначений (названий), абсолютний і наповнений простір, що по-особливому 

пов’язані із уміщеним (локалізованим) простором, де відбувається дія. Цей 

уміщений простір виражається топографічними даними, описами й мірами. 

Зазначений (названий) простір – це простір формальної реалізації подій, тоді як 

абсолютний виражений фрагментарно і характеризується власними духовно-

чуттєвими ознаками. Третім і найважливішим виміром простору є його 

наповненість, що є носієм сенсу і вартостей та за допомогою відчуттів апелює до 

нас, залучаючи до внутрішньої участі, до певного способу перцепції [246, 105 – 

109]. Усі ці три виміри важливі, однак не завжди конкретне називання 

наповненого простору оживлює чи реанімує реальний життєвий простір, бо 

конкретика називання іноді призначена для конкретних реципієнтів, які знають 

задане у творі місце й асоціюють його назву з певними традиціями. Це засвідчує 

вагомість рівня підготовленості читача до процесу читання тексту. Так, скажімо, 

Б. Шульц подає автентичну назву однієї з вулиць Дрогобича – Соляні Жупи, яка 

сягає витоків історії самого міста, а тому подорож Юзефа у пошуках цинамонових 

крамниць пролягає найстарішою його частиною. Або ж називає головні святині 

міста – церкву св. Трійці, дерев’яну церкву св. Юра та костел. Натомість 

називання вулиці Стрийської вулицею Крокодилів призводить до містифікації цієї 

частини міста з усіма її конотаціями. 

У Д. Фоґель досить часто з’являються назви вулиць, які мають реальний 

номінативний відповідник, але називна функція не відіграє тут важливого 

значення, оскільки наповненість і загальний вираз цих вулиць (Кармелітська, 

Скарбковська, Ґрудецька, Каркова) є цілком відмінними. Отже, функція 
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називання певного наповненого простору діє, за Р. Печем, поетично тоді, коли 

енергія цього простору «виходить поза свої межі» [246, 110]. 

В. Кайзер вважає простір одним із трьох структурних елементів епічних 

форм, разом із постатями і дією. Під поняттям простору німецький філолог розуміє 

не тільки краєвиди чи ландшафти, а також постаті і події, що цілком визначаються 

простором, є його елементами, є виразом його (простору) буття [208, 165]. У 

сучасному літературознавстві відбулася реінтерпретація поняття ландшафту, 

оскільки воно набуло надзвичайно важливого значення. 

У додатку-словнику до наукового збірника «Місто в мистецтві – мистецтво 

в місті» термін «ландшафт» розуміють не тільки як «краєвид» [kraj-obraz, з пол. 

kraj – країна, obraz – образ, картина] «в сенсі кічового образу з видом ‘на’. 

Термін ‘ландшафт’ є чимось більшим, ніж малярський іменник ‘пейзаж’ 

романського походження» [229, 672], бо пейзаж – це тільки спроба говорити про 

певний край, це звіт зі спостереження, опис краю, а ландшафт містить у собі 

глибше значення. «Ландшафт не існує без людини (пейзаж може не містити 

людини), […] ландшафт є ‘брудершафтом’ із ‘landem’, землею, з краєм; це 

братерство людини з простором. Тому ‘ландшафт’ – це не вид, а зусилля, що 

тяжіє до визначення зв’язку, есенція реляцій. Ландшафт є духовним досвідом, 

виокремленням сакральності світу і визнання дії genius loci» [229, 672 – 673]. 

Так, у монтажах Д. Фоґель домінує пейзаж-опис, який є фрагментом і вирізкою, 

а у Б. Шульца простір є ландшафтом, який не існує сам собою, а є проявленням 

цілого світу, явищем, подією, зустріччю світу (простору міста) і людини.  

Значущими для розуміння художнього простору є дослідження 

художнього простору Р. Інґардена, а також семіотичні дослідження простору 

Ю. Лотмана і В. Топорова. 

У своїй праці «Про літературний твір» Р. Інґарден стверджує, що будь-які 

предмети у художньому творі мають бути представлені часово й просторово. 

Науковець наголошує на тому, що художній простір не є реальним і єдиним 

простором світу, не є також «єдиним зорієнтованим простором, що закономірно 

належить до способу, яким первинно дані нам речі у спостереженні; він 
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становить також нижчий конститутивний пласт прояву у процесі спостереження 

єдиного реального простору. […] Він [художній простір – прим. Р.В.] є 

своєрідним простором, який за своєю суттю належить до художнього 

‘реального’ світу» [199, 287]. Р. Інґарден не прирівнює художній простір до 

реального, натомість розрізняє художній простір представлений і 

співпредставлений. За приклад може слугувати опис інтер’єру: приміщення (дім 

чи крамниця у Б. Шульца, перукарня у Д. Фоґель). Такі описи є представленими, 

бо ці простори названі, а от неназваним є зовнішній простір, який все ж існує (ми 

про нього здогадуємося). І саме такий потенційно домислений простір 

Р. Інґарден називає «співпредставленим», бо не може бути «уривання» простору. 

Окрім представлених просторів, учений виокремлює також уявлені 

простори, між якими наявна суттєва відмінність, позаяк уява – це певний 

інтенціональний акт, медіум, що з’являється при наочному сприйманні; «це 

щось просторове, але його не потрібно ідентифікувати зі структурою простору, 

який ми спостерігаємо візуально. Цей медіум є […] уявленим простором, який 

необхідно чітко відрізняти від уявного простору – а тим більше від простору, 

представленого у літературному творі. Уявлений простір на відміну від уявного 

простору є іманентним уявному досвіду, є його справжньою реальною 

частиною» [199, 292 – 293]. У літературному творі просторові зв’язки 

представлених речей завжди визначені структурою «зорієнтованих просторів». У 

кожному тексті, в його художньому світі є своєрідний центр орієнтації, як, 

скажімо, герой-наратор «Цинамонових крамниць», що є своєрідним медіумом, 

адже усі представлені предмети і об’єкти ми бачимо, відчуваємо, чуємо через 

наратора, вони представлені з його перспективи. 

Істотне місце в дослідженні художнього простору посідає теорія 

Ю. Лотмана, який розуміє художній простір як самостійний рівень літературної 

структури, як самостійний семіотичний рівень тексту, що визначає основний 

уклад відношень і водночас спосіб сприйняття дійсності. За Ю. Лотманом, 

структура простору тексту є моделлю структури всесвіту, а внутрішня 

синтагматика елементів у рамах цього тексту – це мова просторового 
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моделювання [220, 214]. Він, подібно до Р. Інґардена, говорить про наявність 

непросторових елементів, які уписані в просторову модель світу як такі, що 

характеризують автентичний простір твору. Ю. Лотман виокремлює кілька 

вимірів функціонування просторових категорій у культурі. У першому вимірі 

простір є зовнішнім субстратом, утіленим у змісті універсальної культурної 

моделі. У другому – просторові зв’язки є планом вираження цієї моделі, тобто 

різні культурні системи впорядкування світу організовані за принципом певної 

просторової структури, яка організовує усі інші підсистеми цієї конструкції. 

Черговим виміром є просторові топологічні категорії – терміни наукової метамови 

опису культури. Окремим виміром філолог уважає «художній (артистичний) 

простір», що є системою, яка впорядковує художній світ твору [62, 463]. 

Надзвичайно важливим чинником формування художнього простору є 

категорія «межі»: у Ю. Лотмана поняття простору не тотожне поняттю розміру, 

для нього важливе тільки розмежування [220, 244]. Поняття «межі» виникає тут і 

як предмет чи категорія дослідницького опису, і як конструкт плану виразу, і як 

креація, властива плану змісту художнього тексту. Цікаве втілення межі 

представлене у монтажах Д. Фоґель, яка вважає, що саме у контурах кожного 

предмета і речі прихована справжня їхня душа. Увесь Шульцовий простір 

побудований на опозиціях: центр – периферія, небозводи – підземелля, земля – 

небо, а також дитинство – зрілість, сповнене – несповнене, реальне – уявне, сон 

– ява, тощо. 

У парадигмі просторових досліджень важливою є теорія В. Топорова, який 

уперше розглянув питання зв’язку між текстом і простором. Учений називає 

різні аспекти співвідношення простору і тексту, виокремлюючи те, що для них 

спільне, що їх поєднує. Це спільне полягає в тому, що простору дана властивість 

приймати речі і надавати себе речам, які його наповнюють. Завдяки речам 

актуалізується властивість простору до членування: у ньому з’являється «голос», 

«вигляд», його можна чути і бачити (наповнений простір стає осмисленим). На 

такому рівні простір виокремлюється як текст – це «текст простору», наділений 

смислом. Тобто простір, актуалізований речами, можна вважати текстом, 
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результатом накладання на рівний, широкий і відкритий простір певної мережі, 

плетіння, текстурованої матерії в її «опростореній» формі [131, 280]. Творення 

Б. Шульцом дрогобицького тексту відбувається за допомогою текстурування 

реальної міської матерії та ре-продукування її уявної, лабіринтної опростореної 

форми. Натомість Д. Фоґель пише львівський текст, послуговуючись кубістично-

конструктивістською формулою. 

Отже, перший аспект співвіднесення простору і тексту – це простір як 

текст. В. Топоров говорить також про текст як простір або ж текстовий простір, 

бо кожен текст міститься, по-перше, у конкретному, обмеженому просторі (який 

вимірюємо кількістю сторінок, фраз, рядків, знаків), по-друге, він може 

самостійно визначати простір, задавати його своїм об’ємом. Такий текстовий 

простір є «признáковим простором тексту» [131, 281], який є результатом 

трансформації зовнішнього простору за уведення його в текст як ціле, 

поширення «просторовості» на всі сфери та акти тексту, а також його тотальної 

спаціалізації. Через категорію простору та просторовість текст виходить за 

власні межі, втягуючи читача у свій складний комплекс. Внутрішній (текстовий) 

простір має більше свободи, ніж зовнішній. Саме ця свобода і створює нову 

просторовість і новий час, тобто «нову сферу буття, яка розуміється як 

подолання тлінності та смерті, як образ вічного життя й безсмертя» [131, 282]. 

Дослідження категорії простору на різних рівнях: від конструкту фабули і 

сюжету через спосіб моделювання світу і культури аж до поширення категорії 

простору й просторовості на весь текст, – спричинили вихід тексту за власні межі 

через залучення читача, тобто простір утілюється й реалізується в тексті і навпаки. 

Цей останній хіазматичний рівень функціонування простору, коли текст 

розпросторюється, а простір текстуалізується, набув актуальності завдяки 

активізації та розвитку поняття місця, що стало однією з ключових категорій 

сучасності, поєднавши в собі часові та просторові координати. 

Поруч із поняттям простору в літературознавстві актуалізується поняття 

місця – поняття не нове, бо, як і простір, було об’єктом зацікавлення вже у 
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Аристотеля [6], який наголошував на тому, що простір є сукупністю тих місць, які 

займають тіла. 

Місце – одна з ключових і проблематичних категорій сучасних суспільних, 

філософських і культурологічних рефлексій над просторовістю. Це поняття 

стрімко розвивається, і вже сьогодні ми не можемо не визнавати його 

гетерогенної багатозначності. Американський професор соціальної географії 

Тім Кресвелл [179], дослідник ролі місця й мобільності в культурному житті, 

вважає, що лиш у 70-х роках категорія місця отримала нове значення, чому 

суттєво сприяли категорії досвіду й пам’яті, а І-Фу Туан у праці «Простір і 

місце» [291] одним із перших увів активну людську об’єктивність (досвід) у 

категорію простору. Завдяки досвідові відбулася трансформація поняття 

простору в місце, а саме місце набуло ознак антропологізації. 

Для І-Фу Туана місце – це частина простору, наповнена територіальним, 

соціальним і культурним змістом/сенсом. Це не просто територія, частина землі, 

а конкретний ментальний образ, культурний підтекст і сукупність соціальних 

зв’язків. Місце – це розпізнаний і ідентифікований простір. Отже те, що 

спочатку було простором, стає місцем у міру його пізнання й присвоєння йому 

певних цінностей. Порівнюючи простір із рухом, Туан вказує на те, що в цій 

дихотомії місце відчувається як пауза, а кожна зупинка чи затримка руху 

перетворює зміну ситуації розташування на місце [291, 16 – 24]. Переміщуючись 

у просторі, герой Б. Шульца розпізнає окремі місця, однак визначити місце свого 

перебування йому допомагають зідентифіковані ним окремі об’єкти-орієнтири. 

Отже, розпізнаний об’єкт ідентифікується як місце шляхом конкретизації 

властивих йому цінностей. Під час одного з блукань у лабіринтах міста таким 

орієнтиром для героя «Цинамонових крамниць» була гімназія, однак вона також 

перетворюється на новий лабіринт, бо він піддається місту і йде за ним, а не 

самостійно визначає напрям свого руху. Такий спосіб прогулянки врешті 

виправданий, адже, повернувшись урешті до Ринку (центру орієнтації), Юзеф 

пізнає досі невідомі йому таємниці рідного міста. 
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І-Фу Туан розглядає поняття простору та місця з перспективи досвіду, 

ключового в пізнанні, систематизації й конструюванні дійсності людиною. При 

цьому виокремлює інтимний, безпосередній або опосередкований, а також 

концептуальний досвід. У протиставленні понять простір – місце, перший є 

складною абстрактною організацією, сформованою за взірцем постави і 

структури людського тіла або за взірцем стосунків між людьми. Зв’язок «тіло – 

простір» двоспрямований, адже тіло водночас і перебуває у просторі, і займає 

простір. Властивість тіла займати певне місце у просторі приводить до того, що, 

завдяки своїм інтенційній характеристикам, воно починає керувати простором, 

відчувати себе у ньому безпечно й комфортно, тобто тіло посідає у просторі свої 

точки опори, або ж, за Р. Інґарденом, пункти орієнтації. 

Точка опори гарантує відчуття безпеки, але й не заперечує ймовірності 

існування різних схем простору: вперед – назад, вправо – вліво, низько – високо. 

Опозицію «вперед – назад» І-Фу Туан описує через аналогію з часовістю, а саме: 

простір попереду – це освітлене майбутнє, а простір позаду – темне минуле, що 

може проявлятися у слідах. Кожному просторові з установленими точками опори 

характерне відчуття безпеки й свободи, тобто прив’язаність до певного місця в 

просторі є гарантом безпеки. Однак, така прив’язаність може обмежувати відчуття 

свободи, якщо присутній страх перед простором і часом, що попереду, позаду, зліва 

чи справа. Тоді людина приречена на самотність [291]. 

Згідно з визначенням Т. Крессвелла, місце включає такі складники, як 

локалізація (місце знаходження), локальність (матеріальна форма місця) та 

значення місця (зв’язок людини і місця loci, ставлення до місця). Остання 

характеристика місця спричинила нову конотацію цього поняття, що полягає в 

розрізненні індивідуального, біографічного та інтерсуб’єктного зв’язку між 

людиною та місцем. Цей зв’язок може формуватися через літературні, кіно- та 

фото- репрезентації. Тобто місце є поєднанням матеріальності, значення і 

практики [179, 7]. 

Для літературознавців принципового значення набувають літературні 

репрезентації простору й місця. У кожній культурі існують особливі наповнені 
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смислом місця (топоси), але існують також місця, у яких поєднано різні простори з 

відмінними часовими системами. Вони нагадують форми утопії, у якій усі інші 

реальні місця, що їх можна віднайти в культурі, були представлені, а згодом 

розкритиковані й інвертовані. У літературі різні топоси реалізуються і 

функціонують у різних метафоричних просторах, топографічний вимір яких часто 

відтворює не горизонтальну, а вертикальну площину. 

Класична характеристика місця зосереджувалася на розмежуванні 

зовнішнього (історичного) та внутрішнього (genius loci), відкритого й замкненого. 

Місця в традиційному розумінні були замкненими й самодостатніми, добре 

відомими, зазвичай локалізованими, з властивою їм часовою і просторовою 

віддаленістю. Такі місця були географічно визначеними, відокремленими й 

заселеними, вони становили самостійний пункт на карті. Французький етнолог і 

антрополог культури М. Оже пропонує розрізняти три характерні властивості 

традиційного, у його визначенні, антропологічного місця: люди хочуть, щоб це 

було місце ідентифікації, реляції й історії. Далі М. Оже детальніше описує ці 

властивості: «Народитися – це народитися в місці, належати певному дому. У 

цьому сенсі місце народження є основою індивідуальної ідентифікації» [163, 52 –

 53]. Окрім того, кожне місце є історичним, але не сучасні мешканці творять його 

історію, вони лиш живуть у ній, натомість ці мешканці творять реляції з 

територією, на якій проживають, та з людьми – близькими й чужими. Отже, ці 

місця мають свої традиції, історію та контекст; вони становлять замкнене ціле, яке 

завжди містить центр. В оповіданнях Б. Шульца, для прикладу, таким центром є 

площа Ринок. Людина, яка живе та ідентифікує себе із цим місцем, не є окремою 

одиницею, вона пов’язана з іншими людьми, а також із низкою культурних 

чинників, що впливають на неї. Отже, людина у традиційному місці є частиною 

певної цілісності. 

У 60-і – 70-і рp. ХХ ст. розпочинається переосмислення категорії місця в 

перспективі нової теорії літератури: місце стає динамічним, його розуміють як 

процес, як відкрите поле мобільності та дислокацій. Опозиція замкненості – 

відкритості втрачає актуальність, натомість набуває ваги поняття місця та його 
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розташування як витвору суспільної діяльності, що перетворює місце на витвір 

людської активності. Уже в 90-ті роки географи, філософи й соціологи (відійшовши 

від конструктивістського редукціонізму) визнають активну роль місця. Зокрема, 

Е. Кесей вважає, що «місце – це радше подія, аніж річ, що може бути присвоєна у 

відомих категоріях. І як подія, воно унікальне, ідіолокальне» [175, 329]. 

Сучасні філософсько-літературні теорії місця не відмовляються від 

культурного й суспільного аспектів місця, а також указують на його металюдські 

властивості – матеріальність самого місця. Отже, місце не є утвердженим фактом 

чи уже сформованим буттям, це подія з відчутною драматизацією, оскільки і 

людське «я», і місце – це активні сутності. Місце є водночас сценою людської 

драми і актором, бо активізує пам’ять (автобіографічну й культурну) та уяву. 

В епоху постмодернізму, або супермодерності, за визначенням М. Оже, 

простежуються три надміри: 1) надмір простору через його багатовимірність і 

щохвилинну доступність; 2) надмір часу, який виявляється в неспроможності 

людини цілісно сприймати історію; 3) надмір еґо, коли людина сама хоче 

інтерпретувати інформацію, продукуючи індивідуальні значення (колективна 

пам’ять втрачає свою значущість). Ці три надміри применшують роль сприймання 

й досвіду простору, бо людина може одночасно перебувати близько, деінде, 

всюди (телебачення, Інтернет). Такі нові простори М. Оже називає не-місцями: 

«Супермодерність виробляє не-місця, які означають місця, прогалини; вони не є 

антропологічними місцями, які, всупереч Бодлерівській модерності, не містять у 

собі попередніх місць: замість них вони перераховані, класифіковані, підвищені 

до статусу «місць пам’яті» й присвоєні обмеженій та специфічній позиції. Світ, у 

якому люди народжуються в клініці й помирають у лікарні; де транзитні пункти 

та тимчасові житла множаться в розкішних або нелюдських умовах (готельні 

мережі […], святкові клуби й табори біженців, житлові нетрі під загрозою 

знесення або приречені на гнійну довговічність); який має густу мережу 

транспортних засобів, які теж стають заселеними просторами, що розвиваються; 

де завсідник супермаркетів, ігрових автоматів і кредитних карток спілкується за 

допомогою жестів з абстрактною, безпосередньою комерцією; отже, світ, 
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підпорядкований одиничній індивідуальності, швидкоплинності, тимчасовості й 

ефемерності, пропонує антропологові (й іншим) новий об’єкт, безпрецедентні 

розміри якого можна з користю вимірювати, перш ніж почнемо міркувати, у який 

спосіб їх підпорядкувати» [163, 78]. 

Не-місця, які з’явилися, на думку М. Оже, у результаті трьох надмірів 

(простору, часу і еґо), – це простір, пов’язаний із процесом 

проходження/переміщення, із концепціями часовості та спектаклем. Не-місце не 

інтегрує в собі жодні попередні простори, немає спільного контексту з оточенням, 

воно абстрактне, тут не формуються зв’язки між людьми, воно не має історії, яку 

можна самостійно прочитувати. Ці не-місця наче призупинені, а люди, які тут 

перебувають, приречені на самотність і подібність [163, 103]. 

Не-місця – це публічні простори, де згромаджуються люди, де діють чітко 

встановлені правила: це готелі, аеропорти, вокзали, порти, лікарні, морги, 

автостради, супермаркети. У таких місцях люди пересікаються, перетинаються, 

але не зустрічаються, вони вже не подорожні чи мандрівники, а пасажири, які 

втрачають людську подобу. У таких місцях людина-пасажир (аеропорт) або 

людина-клієнт (готель, супермаркет) перетворюється на певне число (номер, 

наданий людині після проходження процедури реєстрації чи то авіаквитка, чи 

готельного номера). М. Оже називає такий тип людини «бувальцем» – людина, 

яка постійно перебуває у транзиті. 

Отож герой-наратор Юзеф є подорожнім, який, прогулюючись рідним 

містом, творить разом із ним одну цілісність, причому колективна пам’ять, 

зосереджена в місці, впливає на формування самого Юзефа, бо він намагається 

відкрити й розшифрувати сукупність кодів і знаків міста, таких, як геніальна 

епоха, автентик чи праісторія світу. І тільки через таке відкриття і 

розшифрування він здатний зрозуміти себе, порівнюючи своє тепер із 

колективним минулим. Натомість у монтажах Д. Фоґель життя представлене 

саме як перехід від одного місця до іншого, а найвиразнішим утіленням не-місця 

стала ґлорифікація будівництва залізничної станції, яка, за М. Оже, є одним із 
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різновидів не-місць, одним із тих об’єктів, де людина приречена на самотність, 

транзитність і анонімність. 

Переосмислення категорії простору й місця, започатковане працями 

А. Лефевра [58; 59], М. Фуко [189; 190], М. де Серто [124; 176; 177], Е. В. Соджа 

назвав «просторовим поворотом», який реалізує спробу «розвинути більш 

креативне і критично ефективніше балансування між спаціальною/географічною 

і темпоральною/історичною уявою» [283, 29]. 

У Росії зацікавлення просторовим поворотом розпочалося у 2000-х рр., коли 

з’явилися праці Л. Гавріліної [23], М. Маяцького [65], І. Мітіна [78], 

Л. Міхеєвої [81], Є. Трубіної [132], які трактують просторовий поворот як нову 

дослідницьку стратегію в літературознавсті, як революцію наукової думки або ж 

як зміну в інтенціях мислення, як нові ракурси і способи опису реальності. 

У Польщі просторовий поворот є об’єктом дослідження 

Е. Реверс [255; 256; 257] і Е. Рибіцької [261; 262; 263; 264; 265; 266]. В Україні 

поняття просторового повороту відносно нове, до нього зверталася 

Т. Гундорова [26; 27], реінтерпретуючи код Чорнобиля, а також Л. Цибенко [146]. 

Остання, слідом за Зіґфрідом Вайґелем, розмежовує просторовий і топографічний 

поворот (називає просторовий поворот «орієнтацією»). Термін «просторовий 

поворот» утвердився в американській культурології, тоді як у європейській 

(передовсім німецькій і французькій) усталилася назва топографічний поворот 

(topographical turn). Л. Цибенко вважає, що «саме ‘топографічна орієнтація’ й 

актуальна сьогодні в літературознавстві. З одного боку, саму художню літературу 

розглядають як текст культури, літературні тексти стають частиною культури в 

розумінні Ролана Барта. З іншого – місце вузького поняття культури дедалі 

частіше займає концепція культури як текстуальності, яку, за Юрієм Лотманом, 

тлумачать як зв’язок семіотичних систем» [146, 230 – 231]. 

Теорії суспільного простору А. Лефевра і гетеротопії М. Фуко як початкова 

ланка в генеалогії просторового повороту радикально переосмислили теоретичні 

зв’язки між простором і часом, піддавши, зокрема, сумнівам привілейовану 

позицію часу стосовно простору. А. Лефевр переконує, що, хоч простір і володіє 
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фізичними властивостями та якостями землі, його можна описати тільки за 

допомогою географічних категорій, бо простір є культурним і соціальним 

продуктом. Він виокремлює три напрями аналізу простору: 1) простір як 

соціальний продукт (соціальні дослідження простору); 2) простір як ментальний 

продукт (який ґрунтується на цінностях: аксіологічні дослідження простору); 

3) простір як фізичний продукт (визначається чуттєвою практикою і сприйняттям 

природи: комунікативні дослідження). Французький соціолог уважає зв’язок 

«простір – природа» початком усякої первинності, бо природа – джерело й ресурс 

простору, вона «переслідує нас, як дитинство і спонтанність, через фільтр пам’яті» 

[59, 29]. Зв’язок простору й природи називає горизонтом заднього плану для тих, 

хто повертається/оглядається назад: «Природа, цей могутній міф, перетворюється у 

фікцію, у негативну утопію: це не що інше, як вихідний матеріал, поле діяльності 

продуктивних сил різних спільнот, які створюють свій простір. Невичерпно 

глибока, вона, звичайно, чинила опір, але, переможена й зруйнована, відступила» 

[59, 29]. Процес перетворення фізичного простору в соціальний і ментальний 

продукт представлений у монтажах Д. Фоґель. Тут поданий сам процес 

продукування простору за рахунок відступу/руйнування природи: поле з ліловими 

будяками перетворюється в сировину для будівництва залізничної станції. Ми 

говоримо про продукування, а не творення, бо А. Лефевр чітко розмежовував ці 

поняття: творення простору – це довготривале формування, кристалізація і 

становлення простору міста – такого, як, скажімо, Венеція чи Рим; продукування ж 

простору – це будування аеропортів, готельних комплексів, шосе, вокзалів, яким 

властива повторюваність, що своєю суттю нищить процес творення. 

Поняття гетеротопії М. Фуко також вплинуло на формування просторового 

повороту. Уперше воно з’явилося в гуманітаристиці 1967 р. у лекції, яку Фуко 

виголосив перед французькими архітекторами. 1984 р. французький філософ дав 

згоду на видання цієї лекції під назвою «Інші простори» [189]. Після цього 

гетеротопія увійшла до теоретико-літературного обігу як реально існуюча утопія. У 

згаданій лекції науковець не дав чіткого визначення цього поняття, натомість 

описав 5 принципів його функціонування та втілення. Згідно з Фуко, немає 
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культури без гетеротопії, наявні різні її форми, однак не існує універсальної форми 

гетеротопії. Усяка гетеротопія характеризується плинністю, зміною 

функціональності, і лише в поєднанні з різними часовими нашаруваннями та 

відмовою від традиційного розуміння часу вона починає повноцінно 

функціонувати як гетерохронія. Гетеротопія функціонує у системі відкритості-

замкненості, яка є водночас ізолятором і провідником. Ізоляція вимагає від 

«перетинача» дозволу на вхід до тієї чи іншої гетеротопії, однак існує ризик, що 

дозвіл на вхід і перебування в одному з таких місць виявиться тільки ілюзією, а 

насправді людина може бути виключеною з певної гетеротопії, і тоді взагалі 

незрозуміло, де вона перебуває. Отже, кожна гетеротопія повинна виконувати 

певну функцію стосовно решти простору. Ця функція поміщена між двома крайніми 

реалізаціями: або творити простір ілюзії, або показувати (викривати) увесь 

реальний простір, усі місця людського життя, яке насправді є ілюзорним [189]. 

Отже, поєднання окремих фрагментів реальності (просторів, місць і навіть 

подій), а також дислокація їхніх елементів відбувається за принципом 

гетеротопії, або, по-іншому, за принципом пограничності схожих між собою 

місць. Категорія гетеротопії містить вельми потужний інтерпретаційний 

потенціал, оскільки знаходить своє утілення і в теорії не-місця М. Оже, і в 

місцях-утопіях, і в місцях-ілюзіях, і в спробах переосмислення тексту 

архітектором М. Фуко і урбаністом М. Дехааном та філософом і 

мистецтвознавцем Л. де Каутером. Твори Б. Шульца є наскрізь топографічними, 

у яких можна виокремити й описати різні втілення культурних гетеротопій, як, 

скажімо, простір-ілюзія, простір-пустка, простір-пауза, простір-рух. 

Просторові практики М. де Серто теж зараховують до початків просторового 

повороту. Запропонована науковцем риторика ходьби наводить паралелі між 

практикою пішохода і лінгвістикою, коли рух-ходьба співвідноситься з простором 

(міста) так, як мовленнєвий акт з мовою. Дослідник виокремлює три властивості 

пішохідно-мовленнєвого акту: імпровізаційність, дискретність, фатичність 

[124, 28 – 29]. На його думку, рухи, кроки пішохода не локалізовані в просторі, а 

самі його (простір) продукують, як це представлено у монтажах Д. Фоґель: 
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вулицями міста Л. ноги пересуваються або ж безцільно висиджують годинами на 

лавках перед заводами. 

Сучасне поняття «просторового повороту» не має стабільного й чіткого 

визначення – це простір трансферу і простір у трансфері. Головними 

властивостями «просторового повороту» є відхід від ідеї простору-контейнера, 

відмова від домінування історії, лінійного поступу, хронології, еволюції й 

розвитку, а також заміна цих понять новою просторовою уявою, яка ґрунтується 

на синхронності, симультанізмі, картографуванні, мережевих системах, на 

санкціонуванні просторовості й локальності як чинників формування соціальних і 

культурних явищ. Взаємини між простором і часом, тобто географією й історією, 

не є бінарними: просторовий поворот був задекларований під гаслом «поворот від 

історії», з нівелюванням опозиції часу і простору. 

Простір у розумінні повороту стає вже не темою, а операційним поняттям, 

за допомогою якого вимальовується нова модель історичного мистецтва – не 

вертикальна, а горизонтальна. Вертикальна модель (властива текстам Б. Шульца) 

характеризується ієрархічністю з виразною функціональністю центру як взірця 

для наслідування периферіями, натомість горизонтальна модель (вона властива 

монтажам Д. Фоґель) декларує рівноправність центру й периферії [247, 26 – 27]. 

Топографічний поворот пропонує нові тенденції в теоріях простору, які 

Е. Рибіцька класифікує за сімома напрямами. Перший напрям – це «хіазматичне 

розуміння відносин між простором, з одного боку, та мовою, літературою й 

культурою – з іншого» [107, 348], тобто йдеться про текстуалізацію простору і 

упросторення тексту, а саме – встановлення зв’язків між мовою і простором, між 

логосом, текстом і середовищем, між мовленням і місцем. 

Другий напрям польська дослідниця окреслює як «не есенціальне, а 

динамічне розуміння простору як конфігурації перемінного або транзитного 

простору, не-місця» [107, 348], які втілюються в теорії транзитних не-місць 

М. Оже. Третій напрям досліджень скерований на поєднання просторовості з 

темпоральністю, географії з історією, у який чітко вписується теорія гетеротопій 

М. Фуко. Далі Е. Рибіцька характеризує решту напрямків, суттю яких є: 4. – 
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«повернення категорії місця, за чим йде акцентування локальних і регіональних, 

а також і інших (статевих, етнічних, класових, культурних) параметрів 

дослідника, письменника чи художніх практик, а також пов’язана із цим 

проблематизація опозиції локальне – глобальне; 5. – особливе зацікавлення 

гібридними просторами, гетеротопіями і пограниччями; 6. – пересунення 

перспективи від онтології до ідеології, від mimesis до прагматики влади над 

простором, від універсальної міфологізації до символічного насилля, від поетики 

простору до політики місця; 7. – переконання, що література перформативно 

прикликає, творить і надає значень просторові» [107, 348]. 

Усі ці нові концепції простору спрямовані на підкреслення матеріального 

наповнення простору, його минулого. Топографічний поворот не вносить 

додаткових цінностей до літературознавчих досліджень простору, а тільки 

поширює коло проблем, пов’язаних із реалізаціями і репрезентаціями простору в 

літературі, та коло питань, пов’язаних із особливостями творення літературою 

просторових уявлень. Звідси випливає спаціальна проблематика в літературі: 

функціонування художнього простору в літературі та побутування літератури в 

географічних просторах. Ідеться про трансдисциплінарні дослідження, зокрема, 

картографія (карта як медіум), локалізація, гетеротопія, місця і не-місця з 

тематичної сфери переходять у сферу інструментарію й методу, що стають 

знаряддям, за допомогою якого наново описуються різні культурні, соціальні, 

історичні й політичні явища. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

Аналіз понять часу і простору показав, що в літературних творах вони 

функціонують не тільки на різних рівнях, але й набувають різного понятійного 

наповнення у різних школах, течіях і традиціях. Якщо для формалістів і 

структуралістів важливим було визначити, як час та простір побудований в 

літературному творі, то в онтологічних дослідженнях – з’ясувати, «чим є час». 
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Час як екзистенційна проблема тісно пов’язаний із концепцією «часу 

годинника», що протиставлений людському часові. Час і простір як 

антропологічна проблема тісно пов’язані з концепцією «досвіду», за допомогою 

якого людина намагається зорієнтуватися у власному світі. 

Дослідження часу як структурного елемента літературного твору в 

сучасному літературознавстві стали майже неактуальними головно через 

«філософізацію» літератури, що привело до формування авторських теорій часу 

та темпоральних категорій «вічності – смертності», «пам’яті – позачасовості» у 

художніх текстах. Так, літературна техніка Б. Шульца проектує власну теорію 

часу, критикуючи лінійну плинність, завершеність подій та повноту створених 

форм. Монтажі Д. Фоґель, які авторка називає хронікою життя, насправді 

позбавлені часової послідовності і хронологічності. Натомість центральне місце 

займають самі події й життя як конкретне реалізоване «тут і тепер». 

У сучасному літературознавстві поняття місця об’єднало в собі поняття 

простору й часу. Місце як утверджений простір, у якому реалізуються 

колективні цінності й індивідуальний досвід, стало втіленням і виразником 

часових і просторових категорій, взаємодоповнюваних і взаємовизначальних. 

Локальність і локалізація набули в сучасній науці (не тільки літературознавчій, 

але й соціологічній та історичній) надзвичайно важливого значення, адже 

поняття часу й простору почали редукуватися до категорії місця, яка включає в 

собі як географію, так і історію. 
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РОЗДІЛ 2 

ФЕНОМЕН МІСТА В НОВІТНІЙ ТЕОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

2.1. Соціально-філософські та культурологічно-урбаністичні концепції міста 

 

Феномен міста в літературі – одна з актуальних проблем ХХ ст. Рефлексії 

над ним становлять предмет зацікавлення різних дисциплін: літературознавства, 

соціології, географії, психології, історії, історії мистецтва, урбаністики, 

філософії й економіки. Розвідки про місто як урбаністичну систему аналізують 

фізичний вимір міста; для соціології важливий його соціальний вимір (тобто 

місто як соціальна система), антропологічні, онтологічні й аксіологічні 

дослідження міста й міського простору ведуться у площині філософії й 

культурології. 

До провідних західноєвропейських теорій міста належать: рефлексії над 

матеріальною культурою міста Г. Зіммеля [277; 278]; розуміння міста як культури 

співжиття людей в організованому просторі Ґ. Каллена [180]; амбівалентність 

міста як теоретичного конструкта та риторики прогулянки М. де Серто 

[124; 176; 177]; поняття міста як природної лабораторії перетворення людини на 

інтелектуальний суб’єкт Р. Парка [99]; концепції продукування міського простору 

А. Лефевра [58; 59]; «спекулятивний стрибок» як спроба аналізу міського 

простору Д. Харві [142]; культурна антропологія міста-пам’яті, міста-зустрічі й 

міста-фікції М. Оже [96; 163]; філософія міста Е. Реверс [255; 256; 257]. 

Серед сучасних українських літературознавців до проблеми феномену 

міста зверталися В. Агеєва [1], Т. Возняк [22], Г. Грабович [25], 

Т. Гундорова [26; 27], М. Ільницький [38], В. Моренець [87], М. Наєнко [89], 

С. Павличко [98], Е. Соловей [126], В. Фоменко [140; 141] та ін. У працях 

С. Павличко, Т. Гундорової, М. Наєнка дискурс міста вписується в дискурс 

модернізму, а термін і поняття міста не є центральним, а лише одним із 

аналізованих понять. Можна стверджувати, що праці В. Агеєвої [1], 

Н. Анісімової [4], Т. Возняка [22], І. Старовойт [127], В. Фоменко [140; 141] та 
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О. Харлан [144; 145] започаткували вивчення міста в українському 

літературознавстві, тобто заклали основи українського містознавства. 

Для В. Фоменко місто – це «середовище культури та для культури, 

осмислення феномену міста та його ідеї мають виняткову роль і значення в 

літературному процесі» [141, 45], а урбаністична література – це «перш за все, 

переміщення точки зору письменника у площину і світ міста, де місто виступає 

генератором людського історичного розвитку. Одне із найважливіших досягнень 

урбаністичної прози – значення міста у творі, де місто – основний сюжет, 

концепція, образ» [141, 308]. 

У статті «Особливості художнього «відчуття» і зображення міста в 

українській літературі» В. Фоменко досліджує вплив міста та урбанізаційних 

процесів на розвиток літератури й виокремлює головні аспекти втілення 

урбаністичної теми в художніх творах, зокрема, такі, як топос міста, локус міста, 

лабіринти міста, місто як тло, місто-палімпсест, місто як текст [140]. 

Розважаючи над феноменом міста, В. Возняк протиставляє місто селу і 

стверджує, що воно є «компромісом людини та природного простору і часу, 

природного хронотопу, місто творить свої, концентровані, стиснуті простір і час 

– свій, більш пристосований для людини, чи більше нею перетворений, 

урбанізований хронотоп. Тому не дивно, що міста є породженнями пізніших 

періодів людської історії, коли людина вже мала досить сил і відваги, щоб 

модифікувати природний хронотоп для своїх потреб. Найбільш урбанним, 

просунутим у цьому сенсі містом, як на наші часи, є, звичайно, Нью-Йорк, яке не 

зважає навіть на зміну дня і ночі, однаково функціонуючи цілодобово. Його 

хронотоп чи не найдалі відстоїть від хронотопу природного» [22]. 

Окрім цього, В. Возняк розрізняє три типи міст, у залежності від способу 

їхнього зародження. Це міста, «які засновувались/закладались ще у 

мітологічному часо-просторі, […] міста, які засновувались вже в історичну 

епоху, і міста, які взагалі не засновувались, а неначе виростали з поселень 

иншого типу» [22]. 
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Представник бердянської школи О. Харлан звертається у своїх дослідженнях 

до проблеми міста як тексту, досліджує міський текст в українській прозі 

міжвоєнного двадцятиліття, а також аналізує чернівецький текст. 

У світовій гуманітаристиці дослідження міста мають різновекторний 

характер, однак спробуємо в нашому дослідженні представити основні аспекти 

розвитку теорій міста кінця ХХ – початку ХХІ ст. в урбаністичних, 

соціологічних та культурологічних дискурсах, розуміючи культурологічний 

дискурс як такий, що містить у собі літературний і філософський (онтологічний 

й антропологічний) потенціал.  

Британський дизайнер і урбаніст-архітектор Ґ. Каллен у своїй книзі «Образ 

міста» намагався створити своєрідний атлас-лексикон різних просторових 

міських явищ, які формують townscape (міський ландшафт або міський пейзаж). 

Його праця містить у собі певне чуттєве звернення до історичного міського 

простору й виражає протест проти механічного розуміння міста, яке спричинило 

«модну» перебудову міст у 60-і роки ХХ ст. Міський простір, за Ґ. Калленом, – 

це культура співжиття людей у певному організованому просторі, а не просто 

сукупність окремих місць у просторі. Місто – це організм, який живе й 

розвивається, а тому є «драматичною подією в середовищі» [180, 8]. Щоб 

зрозуміти місто, необхідно навчитися мистецтва спостереження реляцій 

простору, форм і функцій, навчитися читати місто. 

Спостереження міста відбувається шляхом «перцепції» цілої мережі образів, 

серед яких краєвидні інтер’єри, публічні простори, архітектурні ансамблі, вулиці. 

Усі ці образи пов’язані між собою не тільки функціонально-просторовими, але й 

фізіологічними зв’язками. Місто треба сприймати розумом, але водночас необхідно 

навчитися емоційно переживати його природні, просторові, історичні, культурні та 

соціальні складники. «Здатність бачення» означає не лише фізіологічну здатність 

людини бачити, це набагато складніший процес, який передбачає співдію спогадів, 

досвіду й емоцій. Ґ. Каллен вважає, що процес бачення відбувається трьома 

способами: через оптику, через місце і через зміст.  
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Через оптику місто постає як контрасти й відмінності між речами, які його 

наповнюють. У Б. Шульца бачення міста крізь оптику представлене, зокрема, у 

фрагменті пошуку Юзефом цинамонових крамниць, коли спостережувані ним 

об’єкти різко змінюються: міський ландшафт замінює заміський простір, 

утворений полями й лісами. Те саме характеризує внутрішній простір гімназії й 

дому, коли не відомо, що очікує героя за тим чи іншим поворотом, у тій чи іншій 

кімнаті. Саме завдяки контрасту місто та його об’єкти притягують до себе увагу, 

зацікавлюють, а читач отримує навіть більше, ніж очікував. У Д. Фоґель 

контрастність і відмінність слугують провідним критерієм укладання окремих 

монтажів життя; вони найяскравіше реалізовані в останньому циклі монтажів, де 

сусідять світло неонів і темрява неосвітлених вулиць. 

Бачення міста через місце – це наші реакції на позицію й розташування 

людського тіла у довкіллі. Воно виражається через опозиції «ззовні – всередині», 

«вгорі – внизу». У зв’язку «людина – місто» не тільки людина творить місто, але 

й місто формує людину. Коли дивитися на місто через місце, то завжди 

спрацьовує інстинкт зайнятої позиції, тобто опозиціонування себе стосовно 

певних орієнтирів. Звідси виникають конотації «тут – там», «далеко – близько».  

Бачення міста через зміст означає врахування таких його ознак: матерія 

міста, його колір, фактура, стиль, характер, наповненість і унікальність. Усі вони 

творять композицію міста, яка, за Ґ. Калленом, може досягати ідеалу і тоді, коли 

втілюється в таких категоріях, як упорядкованість і симетричність, творячи 

зрівноважене й досконале (досконале за формою) ціле. Отже, бачення міста є 

системою, яка реалізується завдяки руху, місцю та змісту. 

Німецький філософ і соціолог Г. Зіммель вважав, що найбільш значущими 

для характеристики міста є його функціональне розширення поза його фізичні межі 

[277]. Зіммелівська візія міста – це суспільно-технічний механізм із моделлю 

інтегрованих функцій годинника, образами пунктуальності й точності. Життя 

людини в місті – це невпинна її боротьба з цим містом заради збереження власної 

тілесної екзистенції. Німецький соціолог чітко розмежовує життя у великому місті, 

де людина пристосовується до швидкого його темпу (економічного, соціального і 
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життєвого), та в малому містечку, де збережений повільний ритм чуттєво-

духовного життя. У великому місті людина приречена на ізоляцію, а тому чуттєве 

сприйняття міста вона замінює раціональним (тобто осягає місто за допомогою 

інтелекту), що дає їй змогу захиститися від його натиску. 

У практиці міського життя важливими стають не якісні, а кількісні 

показники; велике місто діє за принципами розрахунку, утіленням якого є 

кишенькові годинники. Г. Зіммель вважає, що саме кишеньковий годинник є тим 

регуляторним чинником, який не дав перетворитися цьому організмові на хаос, а 

всі дії та вчинки людей включив у «транссуб’єктну часову схему» [278, 119]. 

Однак, перевага інтелекту над чуттєвістю породжує байдужість. Байдужі люди не 

реагують на багаті й різнобарвні подразники, усе навколо сприймається 

безбарвно, а спільним знаменником усіх цінностей є гроші. Людина як кількісний 

показник зливається з натовпом, а щоб з нього виокремитися, вона мусить 

постійно доводити свою унікальність та індивідуальність. Отже, місто, за 

визначенням Г. Зіммеля, – це одне з великих історичних творінь, в якому на 

різних правах існують і розвиваються дві суперечні тенденції: духовне й 

матеріальне життя людини [278]. 

Французький історик і філософ М. де Серто пропонує теорію міста як 

риторику прогулянки, протиставлену місту-панорамі, у якій місто пізнається згори. 

З перспективи «вознесіння» людина уподібнюється до «Всевишнього», тобто де 

Серто говорить про можливість пізнавати місто згори, з лету птаха, через око Боже, 

що є тільки «всевидющою точкою і більше нічим» [124, 25]. Але людина не може 

дорівнятися Богові, тому сонячний Ікар, який читає місто згори, приречений на 

падіння, приречений стати пішоходом – «візіонером на мить». Пішохід же пізнає 

місто наосліп, він слідує «вигинами міського тексту і записує його», бо місто для де 

Серто є «безмежним текстом, створеним людиною» [124, 24]. Поодинокі записи 

кожного подорожнього творять історію, сплетену з фрагментів маршрутів і різних 

індивідуальних просторів, викроєних із фрагментів. 

Де Серто творить місто-концепт, засноване на раціональному плануванні, як 

справжнє місто, що означає «надати йому множинності реального й наділити цей 
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образ думкою дієвості» [124, 26]. У такому місті-концепті важливо зберігати 

достовірність, достопам’ятність, щоб сягнути первинності міста. У Б. Шульца 

герой Юзеф творить план міста-концепту, адже робить спробу пізнати місто, дане 

йому для сприйняття, під час різного типу мандрівок, а також пізнати місто 

одвічне, яке було до нього і буде після нього; це місто Юзеф намагається пізнати, 

сходячи до підземель в оповіданні «Весна». Розважаючи над містом Б. Шульца як 

над його креацією та інтерпретацією, В. Меньок, стверджує, що Юзеф не тільки 

креує (творить) місто, а намагається його зрозуміти, а отже, інтерпретує [69]. Ця 

позиція виразно перегукується із концепцією міста-концепту де Серто. 

Американський соціолог Р. Парк, один із співтворців соціології міста, 

переконаний, що місто є природним середовищем цивілізованої людини, бо 

тільки в місті, сама його створивши, людина утвердилася як інтелектуальний 

суб’єкт, що й відрізняє її від первіснообщинних людей і тварин. Отже, за 

Р. Парком, місто – це «створений людиною світ […], у якому їй [людині – прим. 

В.Р.] доводиться жити. Отже, людина, створивши місто, мимоволі й 

нусвідомлено, перетворила саму себе» [99, 4]. Місто стало природною 

соціальною лабораторією, у якій відбулося перетворення людини на 

інтелектуальний суб’єкт, який уже не може жити інстинктами, бо, ставши 

мислячим індивідуумом, вона керується розумом. 

Р. Парк уважає, що міста є особливими організаціями, яким притаманні 

спільні риси, бо кожне є витвором міської спільноти й поділяється на окремі 

райони («природні зони»), з властивою їм історією і функціями. Розуміючи місто 

як сукупність цих природних зон, американський соціолог указує на важливість 

зв’язку міста й передмістя, адже місто розвивається шляхом експансії та 

тотального поглинання передмість. Поглинання й експансія не хаотичні, вони 

характеризуються селекційністю й сегрегацією [99, 7]. Кожен містянин здатний 

обирати власне місце, бо «у місті, на свободі, кожен індивід, хай яким 

ексцентричним він не є, неодмінно віднаходить те середовище, у якому може 

розвинути й у відповідний спосіб проявити можливості своєї природи. […] 

Безперечно, місто приваблює тим, що тут будь-який індивід – злочинець, жебрак 
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чи геній – завжди знайде собі пару» [99, 12]. Р. Парк переконаний, що тільки в 

місті людина здатна реалізувати свої найзаповітніші бажання: бути у безпеці 

(тому їй потрібен дім); мати доступ до нового досвіду, вражень, відчуттів і 

пригод; здобути визнання, тобто утвердитися як особистість; мати відчуття 

прив’язаності, тісного зв’язку з кимось або чимось [100]. 

Французький соціолог і філософ А. Лефевр запропонував трактування міста 

як нового типу урбанізму, де відбувається продукування фізичного, або 

матеріального, соціального та ментального просторів. Фізичний (матеріальний) 

простір міста є простором досвіду й переживання – данностей щоденного життя. 

Простір міста як збагненний, тобто мислений нами, стає концептуалізацією, 

втіленою в соціальному просторі, якому властиві часопросторові рамки й 

значення. А пережитий простір, репрезентований у нашій уяві, емоціях тощо, 

формує ментальний простір міста [59]. Водночас у праці «Продукування 

простору» А. Лефевр ствердив, що простір є соціальним продуктом, засвідчивши 

у такий спосіб перехід до розуміння його як конкретного, матеріального і 

фізичного феномена. 

У міському просторі важливими є вулиці та їхня функціональність, виражена 

у трансфункціональності (вулиця як об’єкт пересування й переміщення), 

естетичності (вулиця як експозиція різних – звичайних і незвичайних – об’єктів) і 

символізмі. Сукупність символів, знаків і сигналів французький соціолог назвав 

«семантичним полем», яке необхідно відновити не стихійно, а усвідомлено, тобто 

людина, яка намагається відкрити семантичне поле міста, має бути готовою до 

цього, адже різні, належні місту об’єкти наділені невичерпним значеннєвим і 

символічним навантаженням, множинністю смислів, які можна усвідомлено 

пізнати [58, 24]. Саме таке усвідомлене відкриття «семантичного поля» міста 

виражається в техніці Б. Шульца та Д. Фоґель. 

Американський антрополог Д. Харві пропонує три способи розуміння 

простору, а точніше часопростору: 1) абсолютний простір як «річ у собі»; 

2) релятивний простір, у якому виражаються реляції між об’єктами; 

3) реляційний простір, який є, власне, поєднанням простору з часом і в якому 
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самі процеси задають власні часопросторові межі. Накладаючи власну схему 

поділу простору на триєдиний поділ простору А. Лефевра, Д. Харві розробив 

теорію «спекулятивного стрибка», на основі якого укладає таблицю-матрицю 

можливих значень простору як ключового слова. 

Проаналізуємо простір міста за матрицею Д. Харві «три-на-три» [142, 24 – 

25], у якій точки перетину презентують різну модальність розуміння значення 

простору і часопростору. Отже, місто як фізичне тіло з його вулицями, будинками, 

стінами є абстрактним/матеріальним простором. Місто як релятивний часопростір 

виявляє себе в циркулюванні людей, предметів, товарів, повітря, натомість 

соціальні зв’язки, звуки й запахи становлять реляційний простір міста. 

Місто як концептуалізований простір на абсолютному рівні – це карти, 

опис ландшафту, метафори усамітнення, відкритий простір, множинність станів і 

місцезнаходжень. На релятивному рівні – це рух, мобільність, переміщення, 

прискорення, ущільнення, розширення тощо. На реляційному рівні місто є 

психогеграфією, це кіберпростір. Отже, концептуалізований простір на 

абсолютному рівні є звичайною картою, на якій зафіксовані різні об’єкти; 

релятивний рівень є оживленням цієї карти, адже він представляє реальне життя 

міста з його рухом, переміщеннями, мобільністю; реляційний рівень виражений 

зв’язками людини з міським простором. Такий (концептуалізований) простір 

представлений у монтажах Д. Фоґель, коли місто є простором ствердження таких 

подій, як марширування солдат, який замикається у формі прямокутника, або рух 

карет до пологового будинку, бо жінки, наче дерева, найчастіше народжують 

восени. 

Місто в розрізі третьої модальності (як простір репрезентації, тобто 

пережитий простір) на абсолютному рівні передбачає відчуття захищеності, 

дому, безпеки, відчуття влади над простором, страх перед іншим/чужим, який 

входить до привласненого простору міста. На релятивному рівні пережитий 

простір міста – це трепет від входження у невідомі території, ущільнення 

простору й часу, швидкості й руху. Саме такий пережитий простір постає перед 

читачем «Цинамонових крамниць», якому притаманні усі, вище перелічені, 
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властивості. На реляційному рівні переживання простору місто стає маренням, 

фантазією, бажанням, спогадом і мрією. Цей рівень презентує найвищий ступінь 

спорідненості людини з простором міста; його виявляємо у зв’язку Юзефа з його 

містом Дрогобичем. 

«Спекулятивний стрибок», запропонований у матриці три-на-три Д. Херві, 

наділений багатим інтерпретаційним потенціалом, адже дає змогу аналізувати 

міський простір не лише за вертикаллю, як це продемонстровано вище, але й у 

горизонтальній площині. 

Французький антрополог М. Оже [96] стверджує, що будь-яке місто існує 

завдяки сфері уявленого, яка живиться містом і водночас живить його, надихає 

новим життям. Саме місто з його архітектурою й колористикою, з його 

персональністю й індивідуальністю вражає уяву митців, передусім завдяки 

сенсорним і емоційним збудникам. Отже, місто може існувати у сфері уявного 

тільки за умови, якщо воно наділене подвійною символічністю: місто символізує 

міське суспільство, у якому співіснують різні люди, і творить загальну систему 

соціальних значень. 

М. Оже виокремлює три основні аспекти міста: місто-пам’ять, місто-

зустріч і місто-фікція. Місто-пам’ять марковане слідами великої колективної 

історії та мільйонами індивідуальних історій; це «пейзаж, небо, світло і тінь, рух. 

Це запах, що змінюється в залежності від пори року, ситуації, місця й руху. Цей 

сенсорний вимір міста надзвичайно важливий для феноменів пам’яті. У місті, на 

наше здивування чи розчарування, ми знаходимо те саме, що ми в ньому 

загубили» [96]. 

Місто-зустріч учений розуміє двояко: це зустріч із містом і зустріч у місті, 

причому другий тип зустрічі він розглядає з кількох перспектив. Перша 

перспектива – це зустріч різних пішоходів «на рівні тротуару». Друга – це 

романтичне очікування, властиве сюрреалістам. Відповідно до третьої 

перспективи, місто постає «нерухомою точкою у сфері уяви, у той час як сама ця 

сфера відображає форму функціонального міста й загальний порядок, якому 

підпорядковуються зустрічі, що відбуваються у місті» [96]. 
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Місто-фікція як витвір нового часу полягає в побудові міського простору 

на зразок фікції. Як приклад М. Оже наводить проект «Діснейленду» (великого 

комплексу із готелем, комерційними будівлями, оздоровчим і розважальним 

комплексом на Таймс-сквер – аналога мультиплікаційних фікцій, зокрема, 

мультфільмів про Міккі Мауса чи Супермена, які первинно самі були імітаціями 

реальних міст). Отже, маємо справу з тим, що одна фікція імітує іншу, і світ 

починає зводитися до фікцій. М. Оже напрочуд образно описує цей процес 

фікцизації світу: «вуха Міккі Мауса прислухаються до світу» [96]. 

М. Оже переконаний, що такі прояви мають насторожувати, пор.: 

«Урбаністи, архітектори, митці, поети мають усвідомлювати наскільки пов’язані 

їхні долі, бо їхня конгеніальна вихідна субстанція – це сфера уявного» [96]. Див. 

далі: «Без уяви місто перестає існувати, а без міста зникає уява. Зв’язки, які 

встановлює з простором уявне, і породжене ним відчуття емоційної 

прив’язаності, – це надто складна матерія» [96]. 

Отже, М. Оже закликає до переосмислення різних міських просторів, 

наголошуючи на тому, щоб митці звернули увагу на деградовані периферійні 

райони міст, де оселяються здебільшого емігранти чи неблагонадійний 

контингент. Таке переосмислення має привести до пересимволізування 

реального міського простору, щоб повернути уявне до життя. 

Вивчення міста в площині філософії, зокрема, онтології й аксіології 

міського простору, ще перебувають на стадії свого становлення. До основних 

онтологічних досліджень міста належать праці польської дослідниці Е. Реверс, у 

яких обґрунтовано актуальність філософії міста як окремої дисципліни в межах 

філософії. Учена виокремлює чотири різновиди онтології міста: онтологію слідів 

і пусток (місто-палімпсест), онтологію подій (місто-подія, кінетичне місто), 

онтологію світла (місто – електрополіс), онтологію між-простору (міста ХХІ ст.) 

[256]. 

Перший різновид онтології – слідів і пусток – Е. Реверс пропонує 

розглядати у двох площинах: герменевтичній (місто є слідом, певним свідченням 

того, що тут хтось був у минулому), і в семіотичній (слід ототожнено тут з 
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мовним знаком). Інтерпретація міста як сліду чи знака в обох традиціях 

зорієнтована на дослідження П. Рікера й Ж. Деріди, в яких мовні тексти 

ідентифіковано з культурою. Для Е. Реверс місто – це гібридний простір, 

одночасно текстово-семіотичний і слідово-палімпсестний; це текст, даний нам 

для прочитання й стирання [256, 33]. 

Коли говоримо про герменевтику сліду, то важливим виявляється контекст 

пам’яті й історії. Слід як розміщений у просторі локус різних історичних 

практик – це елемент, що поєднує в собі різні аспекти часу (календарний, 

космічний) та історичний дискурс. Слідом є не тільки будівлі чи документи, але 

й реальний слід, який залишила після себе людина або тварина, що проходила 

певним місцем. Такі сліди видимі, їх можна побачити, стерти тощо. Однак, 

існують невидимі сліди, які лиш окреслені, і йти ними – означає реконструювати 

індивідуальні або колективні палімпсести. Саме це становить сутність 

герменевтичного сліду, за П. Рікером. 

Слідам протиставлені пустки, які, за Ж. Дерідою, є особливими 

(незнищенними) місцями, що передують будь-якій онтології. Пустка відкриває 

простір для будь-яких форм, але й сам простір-пустка в цьому відкритті шукає 

прихистку [256, 46]. 

За приклад герменевтики сліду може слугувати історія розкодування 

героєм-наратором Шульца сімейної історії інфантки Б’янки, що водночас стала 

виявленням реалій життя Максиміліана, брата Франца Йосифа. У цьому 

розкодуванні приховано потаємну людську силу, здатну сягнути не тільки історії 

міста, країни (адже тоді Дрогобич був у складі Австро-Угорщини), але й 

праісторії світу. Така здатність властива не кожному, а тільки обраним, роль же 

«обирача» належить саме містові. У Д. Фоґель потаємна людська сила – це сила 

розуму, здатна перетворити сирий матеріал – сировину землі чи життя (ці поняття 

співвідносні) – на події: поле, вкрите будяками – на залізничну станцію, а стовп 

пилюки чи пожовклого листя біля тротуару – на зародження нового життя. 

Міський простір, що є сукупністю слідів, пусток і руху, постійно перебуває 

у ритмі, названому Е. Реверс диригентом, який забезпечує функціонування міста 
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як людського організму в русі й часі. Саме ці два компоненти нерозривно 

пов’язані з міським простором й визначають інтенсивність його сприйняття. У 

«Цинамонових крамницях» цікавим є пошук слідів батька, який перевтілювався 

то в таргана, то у птаха, чи виокремлення Юзефом людських і тваринних рис у 

людині-собаці в санаторії. В обох випадках здійснено спробу віднайти сліди 

попереднього стану й ознак людини. 

Стосовно другого різновиду онтології – онтологія міста-події – зазначимо 

таке: у 1994 р. вийшла праця Бернарда Тшумі «Event-Cities», у якій науковець 

розважає про місто-подію, що є місцем подій, простором «решток, залишків, 

перерв і маргінесів» [256, 90]. Подія як категорія оповіді протиставляється 

описові. Для Б. Шульца поняття події надзвичайно вагоме, йому дуже важливо 

встановити місце будь-якої події в історії – загальній (космічній), індивідуальній 

(людській), навіть такій, що перебуває поза межами реального часу, скажімо, в 

околицях тринадцятого місяця – фальшивого, дивного й мінливого, який може 

настати щомиті. 

Е. Реверс пропонує два типи поєднання міста й події: місто як подія в часі 

й просторі та місто-подія, в якому на однакових правах функціонують вулиці, 

площі й події – елементи архітектурного дискурсу. Для польської дослідниці 

подія є найменшою часткою універсуму, яка відкривається нам у щораз нових 

площинах. Така філософія міста-події перегукується з концепціями Б. Шульца, 

утіленими в його оповіданнях. У Д. Фоґель подія теж набуває екзистенційного 

виміру: в марші прямокутника чи стовпі пилюки, які авторка називає 

з’явиськами, стає можливим повернення до життя, тобто відродження сенсу, бо 

«є задля чого жити» [294, 150]. 

У другому різновиді онтології Е. Реверс виокремлює також кінетичне 

місто як троякий (простір, міська уява й досвід) тип події або як культурний 

простір, продукований подіями [243, 79]. 

Третій різновид онтології передбачає вивчення статусу світла у витворенні 

й множенні простору. Створення простору за допомогою світла є наслідуванням 

Божого акту творіння. Зв’язок між світлом і світом у такому сенсі нагадує зв’язок 
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sacrum і profanum. У множенні простору за допомогою світла дієвою є електрика 

й електроніка, які перетворюють світло на архітектуру, помножуючи простір. 

Світло в архітектурі зосереджене головно навколо зв’язків зовнішнє – внутрішнє, 

тобто воно ділить простір на світлий – темний, відкритий – закритий, видимий – 

невидимий. Таке світло може бути природним (сонячне) та штучним (нічне 

освітлення міст, що розмежовує простір). У ґлорифікації урбанізму Д. Фоґель, 

звичайно ж, присутнє світло неону, яке й виконує функцію розмежування 

освітленого – неосвітленого простору. У Б. Шульца майже відсутнє штучне 

світло: якщо вдень світло/тіні є витвором сонця, то вночі – місяця, неба й зірок. 

Світло у Шульца виконує не тільки організаційну роль у процедурі впорядкування 

простору міста. Утілившись у феномен «часу годинника», що вимірює земний час 

людського існування, воно стало передвісником приходу Месії у «Весні», бо «усе-

таки сонячне світло містить його [Деміурга – прим. В.Р.] в собі» [157, 188]. 

Яскравого сонячного дня люди, наче одурманені тим світлом, ходять із 

заплющеними очима, і тільки «під вечір, той ураганний вогонь світла м’якшає, 

обрій заокруглюється, гарнішає і наповнюється лазуровістю, ніби садова скляна 

куля з мініатюрною світляною панорамою світу, зі щасливо впорядкованими 

планами, над якими, мов остаточний вінець, шикуються на виднокраї хмарини, 

розкинуті довгим рядом, ніби в’язанки дорогих медалей або голоси дзвонів, що 

взаємно доповнюються у трояндових літаніях» [157, 188]. 

На думку Е. Реверс, світло – це «щось більше, аніж архітектура, це 

свідчення її існування. Це багатофункціональна ‘мова’, що слугує продукуванню 

й демонтуванню публічних просторів через постання ускладнень у них» 

[256, 124]. Саме штучне світло архітектури творить електрополіси. 

Четвертим різновидом онтології є між-простори, які актуалізують поняття 

межі, брами, мосту, вікон, дверей тощо, що відокремлюють/об’єднують різні 

простори. У цьому різновиді однією з найвизначальніших є теорія межі 

Ю. Лотмана, а також теорія дверей і мостів Г. Зіммеля, чи теорія мосту 

М. Гайдеґґера. Г. Зіммель, зокрема, вважає, що міст як простір, який зводить 
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людина для того, щоб подолати певні географічні перешкоди, символізує 

«розширення нашої волі понад простір» [277, 34]. 

Поняття між-простору з’явилося у праці американського географа 

Дж. Ніколас Ентрікін «The Between of Places», де рису місця визначено як «буття 

між». Е. Реверс указує на те, що в сучасній теорії культури значення слова «між» 

має різні конотації: «between» (між) як прийменник, що вказує на локалізацію 

певної дії в просторі й часі; «in-between» (в-між, всередині) означає бути 

всередині, у центрі (стосується місця й часу); «the in-between» («поміжність»), 

яку Е. Реверс називає «між-простором» – це «іменник, в якому ‘між’ стає темою, 

носієм лексичного значення» [256, 169]. Такий між-простір відкритий на нові 

події і поєднання. «The in-between» – це місце, в якому можливі навіть цілком 

неочікувані події та яке за своєю суттю нагадує гетеротопії М. Фуко. У 

Б. Шульца й Д. Фоґель категорія поміжності набуває найвиразнішого втілення, 

адже всі події відбуваються поміж: у Шульца – поміж ринком і його зворотним 

боком, дійсністю яви і сном, будинком і вулицею; у Фоґель – поміж окремими 

фрагментами життя, між подіями і на стику всіх речей, тобто «поміж» ними. 

Якщо категорію «між» реінтерпретувати у бік гетеротопії М. Фуко, то 

можна стверджувати, що певні місця чи події самі собою є «the in-between», 

тобто гетерогенними, неоднорідними й такими, що можливі тільки завдяки своїй 

поміжності. 

 

 

2.2. Різнорідність презентацій міста в літературі 

 

Зв’язок літератури та міста став актуальним від того часу, як тема міста 

увійшла до літературних текстів. Коли ж ця тема переросла в образ, мотив, 

символ і міф, коли міське середовище увійшло в літературний текст як 

культурна, естетична, соціальна, архітектурна й технологічна формація, постає 

проблема створення нових способів художнього вираження міста та поетичної 

артикуляції міського досвіду. У модерній літературі місто функціонує також як 



72 

виклик традиційним способам його представлення, ставши метафорою або 

метонімією модерністичних процесів і цивілізаційних змін [265, 10]. 

Актуалізується також низка нових можливих реляцій між літературою і містом: 

зв’язок тексту про місто з реальним містом, зв’язок текстового виміру міста з 

його позатекстовим виміром [290]. Тож важливим є з’ясувати особливості 

творення міста як метафори модернізаційних процесів у період цивілізаційних 

змін на основі літературних текстів, а у випадку нашого дослідження – це 

літературні тексти Б. Шульца та Д. Фоґель. 

Модальність автентичного топосу передбачає творення зв’язків реального 

міста з літературним. Е. Рибіцька пропонує розглянути ці реляції/зв’язки з кількох 

перспектив. З першої, – літературний текст можна розглядати як джерело 

історичного чи топографічного знання про місто. У такому ключі місто стає 

текстом-путівником. З іншої перспективи, у літературному творі місто можна 

розглядати як тему, мотив, образ чи символ і міф – тоді маємо справу з 

традиційною топікою міста [265, 7 – 8]. 

Свою теорію реляцій місто – література пропонує К. Прендерґаст, який не 

стільки займається містом, скільки його символічними репрезентантами. Він 

говорить про динаміку цих реляцій у модерністському творі на противагу 

реалістичному, де література є лише джерелом, а текст – пасивним медіумом 

соціальної та історичної інформації [250, 16]. Можна сказати, що історія не є поза 

текстом, а у тексті, у його текстурі, синтаксисі й лексиці. Таке розуміння міста 

перегукується з російською семіотикою культури В. Топорова, який досліджує 

текстовий і позатекстовий виміри міста на прикладі Петербурга [290, 85]. 

Окрім реляцій/взаємин міста з літературою, постає ще одне важливе 

питання презентації міста в художньому творі, яка може реалізуватися двома 

способами, виразно перегукуючись із теорією міста де Серто: шляхом 

зовнішньої (панорамна презентація, з льоту птаха, з-поза меж міста, тобто з 

дистанцією до міста) і внутрішньої (перцепція досвіду перехожого, який 

перебуває в русі) перспектив [265, 109]. Зовнішню перспективу Е. Рибіцька 

називає вертикальною, а внутрішню – горизонтальною. Місто Б. Шульца 
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формується у горизонтальній перспективі героя-наратора, бо Юзеф бачить місто 

зсередини, метафоризує його (див., для прикладу, метафоризацію родинного 

дому і його фасаду, вілли Б’янки чи сакральних об’єктів – церкви Св. Трійці, 

костелу та церкви св. Юра). У монтажах Д. Фоґель, де відсутній наратор, місто 

представлене крізь призму загального, безособового життя, яке точиться у місті. 

І це життя бачить місто метонімічно, зосереджуючись на деталях: вулицями 

ходять капелюхи, торси жінок з накрученими зачісками. 

Зв’язок між містом і літературою не можна звести тільки до дихотомної 

моделі, яка відокремлює літературний текст від історико-культурного й 

соціального контекстів. Тут можна говорити про певну інтеракцію міської 

дійсності і модерної літератури початку ХХ ст., при цьому ця дійсність стала 

дослідом і пізнанням нової епохи індустріалізації, коли поняття досвіду набуло 

нового значення: це вже не колективний, традиційний досвід, який передавався 

від покоління до покоління шляхом усних нарацій, не меланхолійний шок 

пережиття різких і докорінних змін, а соціальний і дискурсивний конструкт, 

який модифікується, піддається історичним трансформаціям і зводиться до 

локального місця, що засвідчує існування різних естетичних кодів [див. 116]. 

Професор англістики Каліфорнійського університету Льюіс Монтроуз 

називає таку інтеракцію, – між дійсністю і текстом, – хіазматичним зв’язком, у 

якому історизм текстів є культурною формою ствердження усіх способів 

писання, а текстуальність історії – це, по-перше й насамперед, ствердження 

факту, що ми не маємо доступу до повного й автентичного минулого, живого 

матеріального існування без посередництва слідів, залишених окремими 

суспільствами, а, по-друге, – це текстуальні сліди, які піддаються текстуальній 

медіації під час їхнього оформлення в документ, і вже на їхній основі історики 

пишуть нові власні тексти, які називають «історіями» [232, 126]. 

Важливим питанням у дослідженні реляцій міської дійсності й літератури є 

способи презентації міста в літературі. Е. Рибіцька пропонує чотири різновиди 

поетики презентації міста у літературі ХХ ст.: параболічну, перцептивну, 

конструктивістську та поетику соціального документу [див. 113]. 



74 

Перцептивну поетику називає терміном «міський sensorium», який не є 

простим перцептивним чи візуальним сприйняттям міста, а передовсім пошуком 

нової художньої мови для вираження перцепційного досвіду. Така перцепція не 

може бути відірваною від історичного, культурного чи цивілізаційного 

контексту, бо історичні і цивілізаційні зміни впливають на спостереження і 

пізнання світу [265, 101 – 104]. Американський соціолог, який заклав основи 

соціології міста, Р. Парк у своїй праці «The City: Suggestions for the Investigation 

of Human Behaviour in Urban Environment» пише, що місто – це не тільки вулиці, 

освітлення, міські комунікації, шпиталі, школи тощо, а й «стан розуму, ансамбль 

звичаїв і традицій, це організовані досвід і сентименти, які існують у цих звичаях 

і трансмітуються (від трансмісія – прим. В.Р.) цими традиціями» [243, 3]. 

Е. Рибіцька звертає увагу на різні способи запису сенсорних 

досвідів/спостережень у літературі. Перший – це очищення перцепції від 

культурних впливів і нашарувань, другий – це історично й культурно зумовлені 

спостереження. З цими двома способами запису пов’язані два типи перцепції 

міського простору в літературних текстах. Перший тип полягає у тому, що 

перехожий бачить місто і водночас конструює його, а в другому типі «будова 

тексту ніби міметизує перцептивний процес героя, зануреного у життя вулиці – ‘я’ 

має принципово пасивний характер» [265, 107]. У перцептивній поетиці 

спостереження й досвід міста домінують над самим містом, а традиційна 

дескрипція (опис) замінюється рухом. Юзеф пізнає віллу Б’янки в русі, обходячи 

її навкруги; або дім Юзефа також мовби перебуває в русі, бо постійно змінюються 

мешканці і навіть кімнати наче заміняються місцями. Юзеф блукає вулицями 

міста, входить у інтеракцію з ним, вибудовуючи його візійну і фантасмагорично-

метафоричну перспективу. 

Отож у перцептивій поетиці домінує реляція співіснування з містом на рівні 

сенсорики, тому місто пізнається з перспективи перехожого, споглядача, який 

намагається вловити істинну суть міста, безпосередньо з ним контактуючи через 

чуттєве сприйняття та чуттєвий досвід міста. Сприйняття міста зсередини 

відбувається тоді, коли герой бачить, відчуває, переживає місто, проходжуючись 
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ним і одночасно заглиблюючись у розпорошені спогади з дитинства. Оскільки ми 

сприймаємо місто з перспективи динаміки героя, то важливою виявляється саме 

його постать. Поняття фланерії є одним із маніфестиційних бачень 

модерністичного міста. Перехожий або flâneur (концепція Ш. Бодлера, яку 

адаптував В. Беньямін) – це людина, яка споглядає і є учасником вуличного 

життя. Справжній перехожий зливається з ритмом міста: не лише він споглядає 

місто, але й місто починає «дивитися» на нього, відкриваючи цьому перехожому 

всі таємниці теперішнього й минулого. У такому розумінні flâneur сягає 

темпорального виміру – він не тільки бачить сучасне йому місто, але й миті 

минулого (свої дитячі роки й минуле міста одночасно). Flâneur відкриває простір 

міста, який є водночас і його власним простором, що відповідно засвідчує 

співіснування індивідуальної й міської біографій. Присутність різних часових 

величин у міському просторі призводить до того, що наратор-flâneur екзистує 

одночасно в двох часових вимірах – теперішньому й минулому. 

Е. Рибіцька вважає, що фланерія як практика пізнання міста є «водночас 

закоріненістю в місто, афірмацією міського життя в його найбільш поверховних, 

випадкових і моментальних феноменах, а екстатичний досвід натовпу веде до 

своєрідного міського пантеїзму» [265, 155]. Тобто закорінений у місто фланер 

асоціює себе з містом і місто з собою в такий спосіб, що «я» стає містом і 

навпаки. Через таку форму зв’язку фланерові відкривається минуле міста, яке є і 

його індивідуальним минулим, і загальним, колективним минулим міста. 

А. Цайдлер-Янішевська називає такий зв’язок «мнемотехнічним претекстом» до 

відкриття власного минулого фланера (у Б. Шульца – роки дитинства) й міської 

історії [311]. 

У перцептивній поетиці фланер не конструює місто, не творить його 

наново, чи його різноманітні нові проекти, а просто реконструює пізнання й 

досвід міста у слові. Отже, ця поетика з її категоріями sensorium і фланерії 

покликана констатувати існування міського життя як певного феноменального 

факту. Перцептивна поетика міста «була спробою виходу поза символічні 

системи, спробою затримати жест, який надавав значення. Сказати щось більше 



76 

за констатацію фактичності означало б застосувати інтелектуальні, аксіологічні, 

емоційні чи символічні категорії. У результаті вона (перцептивна поетика – 

прим. В.Р.) приводила до відкриття того, що дотепер перебувало поза 

літературним полем бачення, – просто міста» [265, 180]. 

Параболічна поетика інтерпретує місто, а не просто констатує факт 

міського життя. Вона засвідчує перехід від міста до його локалізації – міського 

простору, який стає алегоричним і символічним. Таке місто здебільшого 

неназване, анонімне, позбавлене часової локалізації і географічного простору, 

однак просторова локалізація надає йому конкретності. У параболічній поетиці 

стикаємося з неназваним містом, поданим як символ боротьби особистості з 

викоріненням, деперсоналізацією, з нав’язаними ззовні новими формами життя. 

У ній перцепцію замінено візією – баченням із-середини, а міська реальність 

дуже часто піддається оніричним перетворенням. Місто в параболічній системі 

функціонує у рамах завжди символічного універсуму. Літературний простір 

уподібнюється до топографії, яку наратор пізнає переважно в щоденному 

досвіді. У параболічній поетиці відбувається креування фантасмагоричного, 

візійного й оніричного простору, а на зміну flâneur-ові приходить homo faber, 

«людина діяльна», «людина-творець», яка виконує роботу, що формує спільне 

життя. Homo faber є понад animal laborans [228, 13 – 14]. Х. Арендт називає homo 

faber-а майстром своєї справи, а також вважає, що люди живуть одночасно в 

активному й пасивному вимірі продукування і творення речей, де перший – це 

зосередженість на реалізації свого завдання, а другий – оцінка своїх виробів у 

ході дискусії. Головним критерієм розрізнення animal laborants і homo faber-а є 

постановка питання: якщо для першого важливим є «як творити/продукувати?», 

то для другого – «навіщо це робити?», бо homo faber не тільки мислить про свій 

витвір, а й відчуває його [161, 11]. 

У параболічній поетиці міста з’являється проблематизація онтології світу, 

яка через застосування візійно-оніричних технік виражається у хитанні між 

ілюзією і дез-ілюзією. Прикладом може слугувати вулиця Крокодилів 

Б. Шульца, яка, на думку Е. Рибіцької, представлена стратегією активного 
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спостерігача, перспектива якого наче коливається між зовнішньою і 

внутрішньою, з постійним підкресленням ілюзійності міста [265, 204]. 

Місто Б. Шульца представлене з перспективи параболічної поетики. 

Натомість місто Д. Фоґель є іншим, воно подане у ключі конструктивістської 

поетики, яка творить новий міф міста як упорядкованої системи. Міський 

простір як ознака новочасності піддавався естетизації, він возвеличувався до 

рівня цивілізаційного міфу. Тобто, якщо Шульц творить міф геніальної епохи, то 

Фоґель проголошує/возвеличує цивілізаційний міф. 

Головним постулатом конструктивістської поетики було будування міста 

як упорядкованої, функціональної й цілісної системи, яка регулює міське життя, 

формуючи спільноти. Естетизація міського простору приводить до розуміння 

міста як естетичного феномену. У літературі естетизація міста може виявлятися 

щонайменше двома способами – у специфічному моделюванні міського 

художнього простору, а також у мовному будуванні висловлення, яке сягає 

високого стилю. 

Спосіб художньої презентації міста як поетика соціального документа 

демонструє нищівну силу міста – урбаністичного міста як «хворого організму», 

властивого пізнішій, постмодерністській поетиці міста [265, 31]. Е. Рибіцька 

висловлює тезу, що визначеному способові бачення/презентації міста відповідає 

конкретна поетика, тобто конкретний спосіб бачення поєднується з усталеною, 

здійсненою в традиції «філософією» міста. 

 

 

2.3. Геопоетика як літературна топографія міста та теоретична рефлексія 

 

Контекст сучасних літературознавчих досліджень зумовлює 

інтердисциплінарні зацікавлення простором, у яких увага часто зосереджується 

на зв’язках літератури з містом, де важливе місце посідає топографічна поетика 

міста. Звернення до топографії в методології літературних досліджень дає 

можливість вийти поза літературний текст до сфери культурного 
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позавербального досвіду, співвідносити фікційний художній світ з 

позасловесним, тобто географічним, простором. 

У Європі й Америці відчувається зростання літературознавчих зацікавлень 

проблемами художніх утілень та перевтілень топографії, географії (простору) з 

усіма можливими його визначниками. Останні полягають в осмисленні відсутніх 

у сучасній українській теорії літератури ідей геопоетики та в концептуальному 

поєднанні двох засадничих перспектив аналізу її явищ і понять: як художньої 

топографії, утіленої в художньому світі літературного твору, і як способу 

теоретичного усвідомлення й трактування літературного часопростору [див. 110]. 

Проблеми феномену міста та містознавства надзвичайно актуальні в 

сучасному літературознавстві та культурології, адже місто є не тільки культурним 

простором – це також своєрідна лабораторія, в якій відбуваються та фіксуються 

культурні, а водночас і соціальні перетворення. Урбаністичною проблематикою 

цікавляться різні дисципліни, зокрема, філософія міста, культурна географія, 

антропологія місця і простору, геокритика та геопоетика. Зацікавлення географією 

в гуманітарних науках було спричинене просторовим поворотом, коли місця, 

території і карти набули такого ж значення, як поняття часу й історії. Виникла 

низка нових дисциплін з префіксом гео-: геополітика, геоекономіка, геофілософія, 

геокультурологія, геокритика, геногеографія, геопоетика. В Україні теорію 

геософії розвивають учені Львівського національного університету ім. Івана 

Франка, зокрема, О. Шаблій [150] і Ю. Кисельов [150]. М. Шимчишина [151] 

досліджує трансформації простору (які називає «просторовим зсувом») та їхні 

діалоги з геокритикою. За твердженням О. Шаблія, геопоетика в Україні як 

міждисциплінарний напрямок «залишається у тіні» – її проблеми розробляють 

І. Бондар-Терещенко [16], О. Харлан [144; 145]. 

Підґрунтям нашого дослідження послугували провідні західноєвропейські 

теорії, які ще не осмислені сучасним українським літературознавством. Серед 

них: теорія геокритики Б. Вестфала [302]; теорія геопоетики як учення про 

взаємини географії з літературою та дослідження комунікацій людини з 

простором К. Уайта [133; 134; 303; 304; 305]; теорія геопоетики як способу 
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запису місць у текстах культури Е. Рибіцької [261; 262; 263; 264; 265; 266]. 

Окремо наголошуємо на сучасному українському геопоетичному досвіді, 

сформованому представниками Кримського геопоетичного клубу І. Сидоренком 

(Сідом) [125] та С. Лебенсраумом [54]. 

Хоч геопоетика як осмислене літературне явище та методологія 

досліджень літературних текстів ще недостатньо адаптована українським 

літературознавством, проте вона вже існує як здійснений факт української 

культури, найпереконливіше підтверджений літературною геопоетикою 

Ю. Андруховича (книга «Лексикон інтимних міст»). 

Позаяк у сучасному українському літературознавстві геопоетика є новою та 

практично недослідженою проблемою і ще не відбулася в ньому як самостійна 

дисципліна, необхідно вивчити й систематизувати ґенезу в сучасному 

літературознавстві та культурології її теоретичних засад як сукупності шляхів 

художньої реалізації категорій простору й місця з їхньою географічною 

локалізацією та регіоналізацією в літературній топографії. Потрібно також 

виокремити сучасні теорії геопоетики, а також різні способи її реалізації, з одного 

боку, в літературній творчості, а з другого, – у сучасній літературній інтерпретації 

та методології літературознавчих досліджень. 

Джерела геопоетики як царини культурологічної, філософської, 

соціологічної та літературознавчої думки сягають середини ХІХ ст., коли 

проблеми урбанізації й глобалізації та їх упливу на розвиток і становлення міста 

стали провідними у формуванні рефлексій над містом. Німецька соціологія та 

філософія культури, започаткована Г. Зіммелем і розвинена згодом 

В. Беньяміном, зафіксувала поняття сучасності та модернізму в контексті 

реального існування великого міста. Г. Зіммель уперше запропонував описати 

сучасне місто з перспективи рефлексії над матеріальною культурою міста, над 

його культурними і соціальними змінами [277]. В. Беньямін звернувся до 

проблеми змін в громадському та приватному просторі, актуалізуючи питання 

естетизації міського простору, філософсько-літературної антропології міста, 

психології великоміського досвіду, філософії простору, рефлексії над 
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перцепцією міського простору [170]. Окремим напрямом у дослідженнях міста є 

гендерні студії, що акцентують статевий характер міста. У них кваліфікація 

міста здійснюється не через його ідентифікацію за ознаками статі, а через 

виявлення в ньому жіночного або чоловічого первнів культури. Інший 

теоретичний проект досліджень міста пропонує постколоніальна критика, 

присвячена, зокрема, літературам, які творять письменники-емігранти. 

Наприкінці ХХ ст. спостерігається перенесення акценту з теорії міста на 

практику його пізнання й освоєння, що має наслідком плюралізм перспектив 

дослідження міста. М. де Серто вперше протиставив концептуальне місто (витвір 

урбаністичної теорії та раціонального функціоналізму) сприйняттю міста в 

практиці щоденного життя (детальніше про це див. підрозділ 2.1). 

Швидкий темп розвитку технологій у ХХІ ст. дав поштовх до виникнення 

кібернетичних концепцій, у центрі яких перебуває кібер-місто з домінуванням 

кібернетичної культури – віртуальне місто в мережі Інтернет, яке побутує в ній зі 

своїми просторами й мешканцями, відірване від власного географічного місця. 

Іншими словами, йдеться про особливий спосіб глобалізації сучасного міста. 

У кожній з названих теорій постають питання національної ідентичності, 

ідентичності міста та його мешканців (найчастіше різної національності), 

проблеми їхньої культурної, етнічної, національної чи релігійної належності. 

Тож важливими стають поняття толерантності, солідарності, ксенофобії, тяглості 

історії та традицій. 

У сучасній парадигмі урбаністичних концепцій поняття простору 

розглядається не як абстрактний фізичний простір, а як простір конкретного 

культурного й екзистенційного досвіду. Їхньою метою є дати відповідь на 

запитання: як ми спостерігаємо й інтерпретуємо простір і місце, як простір і місце 

формують нашу ідентичність? Згідно з французьким соціологом І-Фу Туаном, 

простір завжди абстрактний, а місце – це конкретизація цінностей, випродукованих 

культурою. Людську ідентичність учений розподіляє на індивідуальну й 

колективну, статеву й етнічну. У праці «Простір і місце» І-Фу Туан аналізує 

поняття простору й місця з перспективи досвіду людини, здійснюючи спробу 
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систематизації гуманітарного спостереження та його концептуального вираження. 

На його думку, досвід може бути безпосереднім (отриманим через пасивні органи 

відчуття – запах, смак, дотик) або ж переростати в активну візуальну перцепцію та 

в опосередкований спосіб символізування [291, 19]. Рухи, візуальна й дотикова 

перцепція удосконалюють знання про розташування предметів у просторі, 

допомагають установлювати їхнє релятивне розташування у просторі, а 

конкретизація цінностей надає просторові статусу місця [291, 24]. Інакше, те, що 

початково було простором, поступово – через його пізнання, відкриття цінностей 

– стає місцем. Якщо ж порівнювати простір із рухом, або розуміти простір як рух, 

то місце треба трактувати як паузу, кожна ж затримка руху перетворює зміну 

ситуації на місце [291, 16]. Таку паузу спостерігаємо у «Санаторії під 

Клепсидрою», коли герой намагається дізнатися від доктора Ґотарда, чи його 

батько помер, чи усе-таки живий, а доктор – пояснити, що з перспективи звичного, 

реального простору батько справді помер, але в іншому просторі, де він тепер 

перебуває і де час затримано, смерть його ще не настала, і все можна змінити; 

місце-пауза санаторію передбачає не лише продовження життя хворого батька, 

але й можливість його одужання. Тут санаторій – це місце, трактоване двояко: як 

освоєний, ціннісно конкретизований простір, і як таке, що набуло властивостей 

паузи – паузи в житті, але й паузи в смерті. 

Сьогодні не є винятком застосування традиційних понять у новому 

культурологічному контексті, який змінює їхні властивості, відтак теоретичні 

рефлексії на тему простору розвиваються від гетеротопії й М. Фуко до 

найновіших дискусій про статус категорії місця і не-місця, глобалізації, 

локалізації, регіоналізації. Місце в розумінні М. Фуко пов’язане з поняттям 

гетеротопії, що означає «інше місце». Тобто, це реальні місця, які мають своє 

реальне втілення у просторі. Це своєрідний тип утопії місця, який одночасно 

можна представити, спростовувати, змінити чи анулювати в рамках культури. 

Однією з найважливіших функцій гетеротопії є творення ілюзії простору; це 

може бути здатність відкривати реальний простір або ж творити простір 

ідеальний як опозицію до реального – змішаного, неоднорідного, невизначеного 
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[189]. Саме таким неоднорідним, невизначеним простором стає Шульцовий 

«тринадцятий фальшивий місяць», який виходить «з лона здичавілого часу» та 

майже ніколи не може досягнути повноти зрілості – повного свого становлення. 

Нове семантичне й географічне наповнення поняття місця стає рухомим, воно 

подорожує в часі, відкриваючи забуті історії чи події, сенс яких змінено новими 

мешканцями. Динамізм місця вводить у топографію міста елементи історії та 

традиції, які спільно творять геопоетичний образ, наповнений цінностями. Він є 

незмінно рухомим, бо ніколи не дорівнює самому собі в культурно-історичній 

тяглості. Не дорівнює самому собі, скажімо, геопоетичний концепт Дрогобича – 

створений Б. Шульцом і той, що ми сьогодні прочитуємо й інтерпретуємо. 

Динаміка образу міста властива і Празі Ф. Кафки, і Дубліну Д. Джойса, і Москві 

М. Булгакова, і Петербургу М. Гоголя. 

Теоретичні рефлексії на тему простору детермінували новий погляд на 

вираження/утілення соціальних процесів та на сприйняття людиною її власного 

чи будь-якого реального місця. Багатопланова інспірація містом привела до 

більшої відкритості літератури на географічні реалії. «Літературизація» географії 

стає процесом «оземлення» (wordliness) літератури, тобто втіленням зв’язку 

літератури з дійсністю. Як література, так і географія, з їхніми перевагами 

описувати місця і простори, – це процеси виявлення значень (signification), 

процеси різних способів означування цих місць і просторів, що відповідно веде 

до перетворення місця з його багатозначністю на соціальний, культурний медіум 

[178, 42 – 58]. Відтак Б. Вестфал пропонує поняття геокритики, яка, на його 

думку, є поетикою інтеракції між людським простором і літературою. 

Геокритика займається дослідженням інтеракцій між фікційним, імагінаційним 

(уявним) та геосоціальним просторами, а також пише про їхню роль у 

визначенні культурних ідентичностей. Геокритика досліджує літературні й 

культурні презентації простору міст та ландшафтів, які вплинули на формування 

колективної пам’яті та на перцепцію реальних місць [302]. 

Літературна географія може сприйматися з двох перспектив: 1) простір у 

літературі як фікційна домінанта; 2) література в просторі як дійсна історико-
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культурна домінанта. Однак, в обох випадках географія присутня як активна сила, 

яка входить у літературне поле і формує його [233, 3]. Література, зацікавлена й 

подекуди детермінована географією, по-різному називає, проектує чи впорядковує 

простір, який отримує у ній свою нову категоризацію, досягає домінування 

історико-культурного виміру над географічним. Взаємини літератури й географії 

у творенні художнього часопростору окреслені сьогодні як геопоетика. Поняття 

геопоетики функціонує і в літературному, і в теоретичному обігу, засвідчуючи 

активну роль літератури й мистецтва у формуванні чи проектуванні географічного 

простору (територій, місць, ландшафтів) у тісному зв’язку з топографією 

ідентичності й пам’яті. Домінанти ідентичності й пам’яті входять у просторові 

складники геопоетики як їхні часові наповнення, як індивідуально-людські 

чинники освоєння й інтерпретації простору, зокрема, літературної інтерпретації. 

Термін «геопоетика» увів французький письменник, мислитель та засновник 

Інституту геопоетики К. Уайт, який визначає її як «вивчення інтелектуальних і 

чуттєвих зв’язків людини й Землі з метою створення гармонійного культурного 

простору» [134]. Далі філософ і поет глибше розважає над суттю геопоетики: «Я 

запитував себе, яка тема могла б бути сьогодні головною для нашого світу? Мені 

здалося очевидним, що це наш зв’язок з Землею, з планетою. Це і є ‘гео’. Екологія? 

Так, але не тільки вона. Йдеться не лише про те, щоби зберегти природні простори, 

а й про те, щоби встановити (зафіксувати) контакт, зв’язок, виразити його: питання 

експресії (мови) фундаментальне. Це все скеровує нас до поезії, до поетики. […] у 

слові ‘геопоетика’ закодована ідея про те, що можна зафіксувати філософію, 

поєднати країну й філософію, природу і культуру» [303, 21 – 22]. К. Уайт виводить 

поняття геопоетики зі своїх власних подорожей та описів побачених місць на 

Заході і на Сході. Він розуміє себе і свої думки географічно, а зі свого власного 

досвіду вибудовує концепцію суб’єктивності поезії, світу і зв’язків між ними, яку 

називає геопоетикою. Манера письма К. Уайта з його афористичністю й поетикою 

маніфесту дещо ускладнює чітке визначення цього поняття. «Гео» означає 

просторову ситуацію, але водночас воно є виразом вищого рівня – це Земля, 

планета. І цей вищий рівень дає можливість заново переосмислити зв’язок людини 
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з простором, визначальним чинником якого є поетичність: «Я вважаю, що 

неоднорідні (гетерогенні – прим. В.Р.) елементи можемо виявити в одній культурі, і 

насамперед у поетичності (poétique). Ця поетичність є відкритою до найбільшого і 

найсильнішого синтезу, а не філософська система чи гуманітарний дискурс, який 

буває аж надто туманним, щоби сягнути дійсності. Коли я говорю поетичність, то 

думаю про певну силу, яка володіє визначеним ресурсом форм і виходить за межі 

поезії, прози, мислення і, врешті-решт, політики» [304, 28 – 29]. 

У «Вступі до геопоетики» К. Уайт розглядає ґенезу цього поняття ще від 

Аристотеля і Платона. Уважає, що Ніцше своїм висловленням «Хай буде 

надлюдина смислом землі!» започаткував геопоетику, не вживаючи самого 

терміна, але обґрунтовуючи її як таку, що наближена до інтелектуальної геології. 

Натомість один із французьких ніцшеанців Ж. Делез у праці «Що таке 

філософія?» розмірковує про геофілософію: «Суб’єкт і об’єкт дають заледве 

приблизне уявлення про мислення. Мислення – це не напружена струна між 

суб’єктом і об’єктом, і не обертання одного навколо іншого. Мислення 

відбувається радше в рамках території (territoire) та землі (terre). […] [Ніцше] 

заклав основи геофілософії, намагаючись встановити національний характер 

французької, англійської та німецької філософії» [304]. 

К. Уайт подорожував різними континентами й країнами, керуючись головно 

на Схід, а свої подорожі називав геопоетичними, бо для нього подорож – це не 

тільки «фантастичне занурення у світ островів та доріг» [134] чи «відкриття 

справжнього, істинного шляху» [134], – це передусім спосіб «прозріти територію 

в її незатемненому, сутнісному, морфологічному аспекті: географія завжди більша 

за історію. Я був вільним тілом-духом, що проникає крізь простір. […] моя 

свідомість відновлювала спорідненість з моєю землею» [134]. Найвищого рівня 

спорідненості людина може досягнути зі своєю рідною територією (домом, 

вулицею, містом), яку достеменно пізнала, присвоївши її. Поєднання з землею 

через злиття зі світовими стихіями дає змогу пізнати «білий простір» чи «білий 

світ». Це поняття Уайт виводить ще з кельтської культури, де білий світ (gwenved) 

– це простір найвищого напруження, досягнувши якого, людина позбавляється 
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пітьми і віднаходить істинний шлях/дорогу. Звідси, за К. Уайтом, білий світ – це 

світ, звільнений від хибних зв’язків, які обтяжують нас та присікають навіть 

непевні спроби прорватися до істинного світу. Такими хибними зв’язками є 

суспільні поняття – такі, як, скажімо, моральний закон, прогрес, гуманізм тощо. 

Подорож, рух – це спосіб подолання усталених обмежень простору чи думки; це 

відкриття нових територій, накопичення нових вражень; це рух уперед – «до 

порожнечі-як-свободи, до внутрішньої благодатної тиші-наповненості, а потім – 

до поезії» [134]. Отже, поезія є основою кожної культури, яка здатна повернути їй 

втрачену первинну енергію. 

Новий тип комунікації з простором, запропонований К. Уайтом, нерозривно 

пов’язаний із землею, він ґрунтується на безпосередньому контакті людини з білим 

простором через вивільнення й внутрішнє усамітнення, через «вживлення» світу в 

себе, через олітературення буття. Поет-мислитель працює над новим жанровим 

окресленням творів про подорожі, намагається відійти від типології дорожніх 

нотаток. Перший термін К. Уайта – це «дорогологія», «подорожологія» (фр. voyage-

voyance), який означає художнє втілення відчуттів людини під час мандрівки 

невідомими просторами. Однак, окрім пізнання нових територій, той, хто 

подорожує, пізнає нові часові проекції, тому К. Уайт уводить ще поняття «книги 

шляху/дороги», яке трактує «теперішнє як наповнення минулим». Усякий простір 

не є чистим «тепер» – його формотворчими елементами стають історичний, 

географічний, культурний та соціальний чинники. Простір, що існує до моменту 

нашого з ним контакту, є «ментальною топографією». Сама ж подорож, а згодом її 

оформлення у текст, відкривають та розвивають «ментальний пейзаж». На відміну 

від «риторики прогулянки» М. де Серто, К. Уайт бачить мету подорожі у відкритті 

поетики простору з пусткою в центрі, яку номінує: пустка-як-свобода. Досягнення 

цієї мети, як переконаний він, пролягає через тріаду: «пошук відчуттів – осягнення 

пустки – виверження наповненості» [134]. Згідно з геопоетичним проектом 

К. Уайта, будь-який пізнаний, освоєний, ментально й інтенційно присвоєний 

людиною простір перетворюється на конкретне, означене географічне місце, котре 

після свого пізнавання/відчування, звільняється від хибних зв’язків і – через 
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«виверження наповненості» – втілюється у слові, а слово відкриває нові горизонти 

кожного простору-місця. У цьому основна суть креативної енергії літературної 

геопоетики – такої, що «прагне радикально переосмислити взаємини ‘людина – 

світ’ із перспективи істинних культурних змін» [305, 19]. 

Е. Рибіцька розуміє термін геопоетика дещо по-іншому: вона нейтралізує 

його і позбавляє помпезності природи й простору, а предметом геопоетики вважає 

виключно топографію. Польська дослідниця називає основні характеристики 

геопоетики К. Уайта: інтелектуальний номадизм і пов’язані з ним конвергенцію й 

інтердисциплінарність; концепція місця в русі; транснаціанальність; відхилення 

поняття тотожності й ідентичності; екологічне мислення; прагнення вийти поза 

людське [263, 65]. Номада, за К. Уайтом, – це «хтось, хто відчуває себе обмеженим 

кордонами чи ідентифікаціями, які йому пропонуються. […] Він знає, що усі 

культури фрагментарні, і тому подорожує від однієї до іншої» [304, 7]. Геопоетика 

як номадичний проект здійснює акт трансгресії між поезією і наукою 

(філософією), між творчістю і сприйняттям світу, між різними культурами, які 

Уайт поділяє на Захід і Схід. Інтелектуальний номадизм відкидає можливість 

ідентифікації чи присвоєння простору, це екзистенційний проект, у якому місце 

є «необхідним, але не для того, щоби у ньому закорінюватися і замикатися, але 

для того, щоби мати можливість білої пенетрацї» [304, 11]. Біла пенетрація – це 

первинний досвід сприйняття, незасмічене культурними стереотипами та 

знанням. К. Уайт вважає, що геопоетика не є ані утопією, ані хіазмом, вона 

«поступово розвивається, креує переходи, відкриває простір». Він «переконаний, 

що якщо світ має змінитися, якщо має надійти нова культура, то для цього 

потрібен рух з далекосяжними планами, який проходив би від людини до 

людини, від острова до острова, від оазису до оазису. Коротше кажучи, йдеться 

про те, щоб вийти з Людини (і її великих літер), щоб наново відкрити 

номадичний рух на Землі, а далі слово-світ, слово світу» [304, 32]. 

Польський дослідник Е. Касперський називає геопоетику новою поетикою 

простору, обґрунтовуючи поетологічно-топографічний варіант просторових 

досліджень. Він розуміє її як протиставлення феноменологічній поетиці, позаяк 
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геопоетика «займається способами формування простору в літературі, мистецтві 

й культурі, а також методами насичення його сенсом» [206, 22]. 

Сьогодні геопоетика функціонує у трьох площинах: 1) постульована 

геопоетика, яка оперує уявним простором; 2) іманентна геопоетика, яка міститься 

у різного типу літературних, мистецьких і культурних реалізаціях; 3) теоретична 

геопоетика, яка якраз і становить об’єкт дослідження Е. Касперського. Він 

окреслює її завдання, предмет і головні постулати, стверджуючи, зокрема, що 

геопоетика «досліджує засвідчені в артефактах різноманітні способи 

вербалізування, семіотизації і представлення різних просторових форм по-

іншому, перетворення їх у знаки, символи й повідомлення; методи 

антропологізації простору, операції надання йому сенсу та участь у комунікації. 

Отже, простір у геопоетиці не тотожний ні фізичному простору, ні 

геометричному, ні навіть географічному і картографічному. Його (простір – прим. 

В.Р.) характеризує антропологічний спосіб концептуалізації, заанґажоване, 

емоційне забарвлення, експресія і субстанція» [206, 24]. Отже, геопоетика 

займається не дедукцією чи спекуляцією простору, а радше його обсервацією 

(спогляданням). Тож простір тут розуміється динамічно, у русі, трансформації, 

розгортанні й згортанні, на кшталт теорії відносності Ейнштейна. Простір у 

геопоетиці постає учасовленим та історично багатовимірним. У категоріях 

геопоетики мислення та мовлення виникають і функціонують у просторовому 

вимірі, який формують перцепція, тіло і мова. Тобто думки не існують поза 

реальністю чи незалежно від неї, вони є інтегральною частиною людського 

(біологічного) тіла [206, 32 –39]. 

Е. Рибіцька трактує геопоетику як записи місць у текстах культури. Саме в 

такому розумінні геопоетика найбільш суголосна з літературою, яка стає 

найяскравішим виявом утілення простору чи місця. 

1995 р. в Москві відбулася перша конференція, присвячена проблемам 

геопоетики, яку організував І. Сід – поет, есеїст, перекладач. Він уважає, що 

найважливіше завдання геопоетики – досліджувати вплив культурних і 

передусім творчих явищ на структурування людського всесвіту, яким для неї є 
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довкілля, а ширше – Земля [125]. І. Сід заснував також Кримський геопоетичний 

клуб, до складу якого входять і сучасні українські письменники Ю. Андрухович, 

С. Жадан та Ю. Іздрик. Найцікавішими видаються геопоетичні літературні 

проекції Андруховича, який найвидатнішим геопоетом нашого часу вважає Івана 

Павла ІІ, називаючи його вмістилищем і носієм «енергетики віри, сили 

молитви», «переходу метафори в метафізику» [2, 236]. 

С. Лебенсраум, учасник згаданої конференції, у її підсумках наголосив: 

насамперед необхідно визначитися зі значенням самого поняття: «геопоетика» – 

це творча географія, чи географія, що творить, чи географія, яку творять, чи, 

можливо, географія творчості? Він уводить також поняття геопоезису у значенні 

спонтанного творення, поетичної організації нового культурного тіла. Цікавими 

є пропозиції Лебенсраума щодо окреслення феномена творення нових епох: він 

говорить про хронопоетику, яку розуміє як культурний процес у його часовій 

диференціації без урахування реального простору чи дійсної географічної 

локалізації [54]. Підсумки С. Лебенсраума є тією низкою питань, які 

вибудовують перспективу подальших досліджень нового в українському 

літературознавстві феномена «геопоетика», багатопланове усвідомлення якого 

має трактуватися як формування методології наукових рефлексій над 

літературним містом та його часопростором. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

Дискурс міста в українському літературознавстві перебуває на етапі свого 

становлення, про що свідчить лиш побічне зацікавлення цим поняттям. 

Натомість у світовій науковій думці ця проблема досить широко обговорювана в 

низці досліджень, спрямованих, зокрема, на вивчення фізичного виміру міста 

(місто як урбаністична система), на аналіз його соціального виміру (соціологія 

міста), а також на вивчення міста у філософсько-культурологічній площині 

(антропологічні, онтологічні та аксіологічні дослідження міста). 
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Місто як соціальна лабораторія чи урбаністична система стало важливою 

проблемою в літературному аналізі, оскільки цивілізаційні зміни стимулювали 

входження соціологічних понять і проблем у сферу літератури. Тим самим 

актуалізувався зв’язок «література – місто», який втілився у різних презентаціях 

міста в літературних творах: параболічній, конструктивістській, перцептивній та 

поетиці соціального документа. Окрім цього, реляції «місто – література» 

набувають ознак хіазматичного зв’язку, де місто літературизується, а література 

умістовлюється. 

Антропологічні та філософські теорії міста досліджують різні його 

втілення, зокрема, місто-палімпсест, місто-подія, кінетичне місто, місто-фікція 

чи місто-зустріч, сягаючи при цьому просторово-географічного та темпорально-

історичного вимірів. У такий спосіб відбувається перехід від поетики часу й 

простору міста до геопоетики, яка є не тільки своєрідною літературною 

топографією міста, а насамперед теоретичною рефлексією над літературним 

часопростором. 
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РОЗДІЛ 3 

РЕЦЕПЦІЯ ТА ТВОРЕННЯ ЧАСОПРОСТОРУ МІСТА  

У ЛІТЕРАТУРНИХ ТЕКСТАХ БРУНО ШУЛЬЦА 

 

3.1. Концепт «особливої провінції» як втілення часопросторового 

закорінення у місті 

 

У творах Б. Шульца категорії часу і простору виконують функції основних 

структурних елементів, вони є основою конструювання його творчої уяви, що 

найчастіше перебуває на межі марення й реальності. «Подорожуючи» світом 

Б. Шульца, спостерігаємо різні часопросторові рівні, які накладаються або 

випереджають один одного в паралельному невпинному русі, де панують 

нероздільно хаос і лад. Але сама кваліфікація руху залежить від того, як його 

сприймає й інтерпретує читач – чи як хаос, чи як лад. У світі «Цинамонових 

крамниць» не діє причинно-наслідковий принцип та закони 

відповідності/невідповідності явищ, подій тощо; його міфологізована дійсність є 

для нього єдиною «справжньою й автентичною дійсністю». Цю дійсність 

формують не лише речі, постаті й зв’язки між ними, але також рухи й ритми, що 

творять «хореографію міста», яка, на думку П. Шмідта, є «мозаїкою рухомих 

явищ у взаємодії з присутнім архітектурним мотивом» [268, 48]. Описуючи 

простір міста, Б. Шульц використовує низку архітектурних термінів, зокрема: 

склепіння, заглибини, ніші, колізеї, форуми, фрамуги, арки, стелі, бані, куполи, 

стіни, переходи, що є не тільки відповідними архітектурними і скульптурними 

формами, як каже К. Сталя, «зливаючись з формами physis (неба, хмар), 

насичуються ними, поглинають їх», створюючи відповідний колористичний 

ефект [284, 204]. Отже, місто Б. Шульца переростає у всесвіт, у «зірчасту 

вічність», коли «небосхил тягнеться у безмежність, сузір’я палають у всій красі в 

одвічних позиціях, креслячи на небі магічні фігури, ніби хочуть, щось 

провістити, проголосити щось остаточне своїм оглушливим мовчанням» 
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[157, 224]. Місто з його архітектурою, поглинуті природою, набувають 

міфологічного сенсу і сягають sacrum [див. 117]. 

Б. Шульц мислить містом, і навіть, коли архітектура, здається, поступається 

місцем природі, домінує місто, бо парк, хоч і витвір природи, та все ж 

спроектований людиною. Усе, що наповнює місто, необхідне для того, щоб 

забезпечити героєві відчуття безпеки, створити клімат «приязної атмосфери» 

(навіть у найнапруженіші моменти, як, скажімо, під час сходження до підземель 

світу). Герой-наратор найчастіше спостерігає й сприймає рідне місто в русі, який 

разом із часом і простором, творить своєрідну територію його 

розташування/конструювання. Отже, рух є важливим елементом процесу 

спостереження/сприйняття міста. У Б. Шульца місто сприймаємо не лише як рух, 

але й відчуваємо його на дотик і споглядаємо зором. Саме бачимо, а не читаємо – 

це характерний тип сприйняття міста в сучасній традиції. Стосовно цього 

«бачимо» польська літературознавець Е. Реверс пропонує чотири різновиди 

онтології міста, наголошуючи на важливості таких засобів осягнення міста, як 

голоси, сліди й власний ритм, що дає змогу сформувати повний часопросторовий 

образ. Суть цього образу полягає в тому, що ми бачимо, чуємо, слідуємо і йдемо 

слідом міста та слідом наших попередників. Усі ці характеристики дають 

можливість наново відкрити місто, яке, на думку ученої, може відбутися в одній із 

трьох перспектив: першу вона називає перспективою пілігрима, який стоїть перед 

брамою міста (це за Ж. Дерідою, коли особа пізнає досі їй невідоме місто); друга – 

перспектива пішохода, який гуляє містом (М. де Серто, В. Беньямін); третя – 

сонячного Ікара або ока згори (М. де Серто) [256, 63 – 64]. 

Ми переконані, що шульцівський герой ніколи не буде сприймати рідне 

місто з першої перспективи, бо він глибоко закорінений у «свій» простір. Ось як 

це пояснює П. Шмідт: «Свій простір прийнятний для людини, яка ідентифікує 

себе з ним. Лише через постійне сприйняття простору, яке породжує відчуття 

локальної тотожності, особистість може дійти до такого рівня ідентифікації, що 

починає бачити себе складником свого оточення» [268, 51]. 
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Натомість друга перспектива (пішохода) – це основний спосіб 

спостереження й пізнання міста героєм Шульца, тоді як третя є необхідною 

умовою його розуміння й сприйняття: «Слід читати польоти птахів…» [157, 177] 

(у «Самоті» герой любить дивитися на кімнату «з пташиної перспективи» 

[157, 324]), остерігаючись «тісної дріб’язковості, педантизму, тупої 

буквальності» [157, 177]. З третьої перспективи герой-наратор спостерігає місто 

лише раз – у оповіданні «Пенсіонер», коли з вікна своєї кімнати дивиться «на 

місто, на дахи, […] на весь цей густо забудований краєвид з висоти пташиного 

лету» [157, 308] і, милуючись цим надзвичайно милим і теплим краєвидом, 

відчуває: «це життя» [157, 308]. Ці слова засвідчують тотожність й 

нероздільність особи та міста, а також підтверджують захоплення й 

зачарованість ним: герой мріє огорнути/осягнути місто від краю до краю, 

відчути себе його частиною у кожному його (міста) рухові. В оповіданні 

«Птахи» виявляємо ще один міні-панорамний опис уже зимового міста – це коли 

автор пише про дахи будинків, ґонтові стріхи й арки, не притрушені снігом, 

«чорні чи іржаві» [157, 24], які можна спостерігати й бачити тільки згори. 

Важливою рисою героя-наратора є його закоріненість у місто, яка 

виявляється не лише як належність до певної території, але насамперед як 

співіснування, у якому наратор стає співтворцем міста та його дійсності. Можна 

сказати, що місто є і викликом героєві, і його покликанням. Виклик полягає в 

тому, що наратор претендує на роль співтворця міста. Він стає для нього 

необхідністю, а отже, й покликанням, бо герой не мислить себе без міста й поза 

містом, він глибоко закорінений в ньому, перебуває з ним у постійному контакті 

і через цей контакт долучений до його пізнання, розуміння, творення, 

привласнення [222, 59]. Скажімо, М. Фуко пов’язує процеси спостереження й 

пізнання з двома постструктурними категоріями – знанням і владою. Якщо хтось 

має знання про щось, то це означає, що він володіє чимось: поняття «володіти 

знаннями» і «володіти предметом» тотожні [190]. 

В. Меньок уважає, що реальний Дрогобич був не тільки «контекстом 

життя і творчості Шульца, але й був мітологічним підтекстом його артистичних 
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візій і образів, як також містичним понадтекстом – метафорикою автентизму 

його постави – такої герметичної і герменевтично універсальної» [71, 578]. 

Реальний Дрогобич мав для Б. Шульца велике значення, про це довідуємося, 

зокрема, з його листування. Так, у листах до Т. Брези від 21 червня 1934 року та 

до А. Плешневича від 4 березня 1936 року автор пише про свою дорогу 

провінцію (Дрогобич), як про спокійне й затишне місто, як про «ненаписані 

розділи Цин. крамниць» [154, 44]. Цілком імовірно, що без тісного й глибокого 

зв’язку з рідним містом Б. Шульц не міг би творити, адже сам автор 

стверджував, що у Варшаві чи деінде, не написав би нічого. В. Меньок називає 

цей зв’язок непроминальним, зазначаючи, що він став «глибинною 

першопричиною його творчості, сенсом його приватної мітизації» [71, 581]. 

Місто постає тут як мотив, образ, а, набувши ознак символу, – основою 

творення авторського міфу рідного міста. Цей міф вирізняється особливим 

часопростором, де час всеохопний, бо ж є невпинним триванням і джерелом 

конструювання художньої дійсності, зокрема й дійсності міського простору 

[див. 122]. 

Це внутрішньо ускладнений, феноменологічний час, складний, 

призупинений і затриманий, який можна моделювати і формувати тільки у 

власній уяві й власному сприйнятті. У шульцівській наративній конструкції 

основну роль відіграє минулий час, який актуалізується як теперішній у той 

момент, коли теперішнє не знає/не дає відповідей на найважливіші запитання. 

В. Меньок уважає: «Минуле в його первинній смислово-вартісній наповненості 

з’являється в дилогії Шульца якраз тоді, коли сучасність не дає ‘ключа’ до 

майбутнього. Проте за таких проявів минулого приватна міфологія автора не 

стає роз’єднаною на різні часові простори, не втрачає своєї міфологізованої 

часової монолітності. Така ж монолітність є притаманною і авторській нарації, 

котра водночас існує у різних часопросторах, залишаючись при цьому 

неподільно єдиною, інтегрованою духовно та артистично» [72, 194].  

Згідно з В. Панасом, час у Б. Шульца є не стільки елементом певної теорії 

часу, скільки сигналом явної творчої діяльності, ознакою спільності поетичних 
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припущень [240, 241]. Митець виступає проти усталених способів творення, 

спостереження й сприйняття світу. Він презентує, а радше репрезентує 

(«дійсність, – за М. П. Марковським, – це ефект, результат репрезентації» 

[221, 174], яка має вторинний і недосконалий характер, як і будь-яка 

репрезентація) власну, не підпорядковану законам фізики модель світу, оскільки 

просте копіювання дійсності розуміє як антитворчий метод, бо унікальність і 

неповторність витвору мистецтва пов’язані з модифікаціями оригіналу, 

підсиленими на рівні перцепційного часопростору. 

Шульц створив новий світ – надреальність, де немає відсилань до світу 

знань, тут актуальне тільки чуттєве пізнання. Герой-наратор не переповідає 

наявні відомості про своє місто, а подає його так, як бачить, як відчуває (через 

чуттєвий досвід). Називаючи місто «провінцією» чи «країною», він не має 

наміру рецепційно утвердити ці визначення як категорії знання, на цьому 

наголошує (у контексті Шульцового міфу Галичини) Є. Свєнх: «Двозначність 

таких понять, як ‘край’, ‘країна’ чи ‘вітчизна’, в даному випадку пов’язана у 

Б. Шульца з мертвим світом, в іншому – з живим, з абсолютним і змінним ‘я’, зі 

спільним для всіх простором, піднятим над іншими територіями» [123, 75]. 

У центрі цього світу – герой-наратор Юзеф, який не тільки пізнає місто, 

споглядаючи, але й творить його. З сенсуального досвіду наратора виникає його 

зв’язок із містом, яке він споглядає. Цей зв’язок полягає у взаємодоповненні, у 

творенні цілісності [див. 118]. Якщо герой-наратор – це єдиний шанс для 

існування міста у творі, то місто для героя – центр його самореалізації і 

екзистенції, увесь світ загалом. Цей взаємозв’язок не знає меж, про що свого 

часу писав М. Бахтін: «Змінюється взаємозв’язок людини та речі: речі і світ не 

проти людини, а співіснують з нею, вона ж не існує у світі, а разом із ним і ним 

(світом) живе» [165, 246]. 

Автентизм міського часопростору є домінанатним чинником пізнання і 

креування формації Шульцового міста. Його герой-наратор не лише віднаходить 

історичні сліди-знаки в марках, але й реконструює історію сім’ї Б’янки – князівни, 

причетної до династії Габсбургів і водночас пристрасної особи, об’єкта інтимних 
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мрій Юзефа та його сподівань на самореалізацію. Код поштової марки 

розшифровує, відкриває минулий і теперішній виміри світу мрій і творчих візій 

героя. П. Рікер називає такий спосіб розкодування історії і подій «герменевтикою 

сліду» [258, 191], коли не йдеться про сліди минулого, зафіксовані в будівлях чи 

інших знаках конкретики людського існування, а про слід, залишений людиною 

чи твариною в певному місці, про слід як залишок від переходу з одного стану в 

інший. У такому розумінні слід постає знаком, бо слід, зауважений у конкретному 

місці «тут і тепер», є залишком і ознакою будь-якої події, що відбулася як така 

саме в цьому місці. Тобто слід – це результат активності людини. Слід як носій 

пам’яті й історії поєднує календарний і космічний часи, скорочуючи дистанцію 

між минулим, теперішнім і майбутнім у цілісній, монолітній моделі комунікації. 

Рікер наголошує, що такий герменевтичний слід має бути функціональним, тобто 

таким, щоб його можна було зідентифікувати і розшифрувати, як це робить Юзеф 

в оповіданні «Весна». 

Герменевтичні сліди пронизують усю творчість Шульца – це сліди батька, 

давнього автентичного світу, цинамонових крамниць і, врешті-решт, сліди 

геніальної епохи, яка була і якої разом із тим не було, адже вона, як усе справжнє 

й автентичне, не може бути легко розпізнаною й ідентифікованою, «бо є речі, які 

цілком і повністю відбутися не можуть. Вони завеликі, щоби поміститися в події, 

й надто прекрасні. Вони лиш намагаються статися, намацуючи підґрунтя 

дійсності – чи воно їх витримає» [157, 130]. Це сліди, які виходять поза рамки 

текстового міста, стають можливістю пошуку й розпізнавання слідів, знаків, 

пустки як у текстовому, так і в позатекстовому вимірах міста. Це сліди, пізнання 

яких дає можливість героєві-наратору Юзефові креувати власний відповідник 

реального Дрогобича. 

Темпоральний чинник набуває виміру нескінченного часового універсуму: 

тут накладаються час Історії, космічний час і час людського життя, час історії як 

такої. Саме той перший – час Історії (космічний) – є раз і назавжди усталений та 

незмінний, який виявляється у циклічності й непохитній вірі в те, що «вона 

(історія – прим. В.Р.) саме проходить зоряні обрії, саме минає нас великими 
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кроками, й так буде завжди, знову і знову, позаяк одного разу вибита з рейок 

часу, вона стала бездонною, позбавленою ґрунту, не вичерпуваною жодним 

повторенням» [157, 172]. Ця циклічність призводить до того, що світ стає 

великим годинником, який усе в собі вміщує й усе констатує, але ніколи не 

вичерпується [203, 43]. Це Гайдеґґерівський «час годинника» (він є 

інтерпретацією або ж критикою теорії А. Берґсона), що виконує функцію 

вимірювання: як довго, відколи і допоки щось триває. 

Отож читаємо: «Годинник показує нам тепер? Однак годинник ніколи не 

показує нам минулого і ніколи не показує нам майбутнього. Будь-яке вимірювання 

часу передбачає запитання ‘скільки’? Якщо я визначаю за допомогою годинника 

момент, коли якась подія має відбутися, то в такому разі не йдеться про майбутнє, 

бо я тільки визначаю ‘наскільки довго’ необхідно чекати, щоб щось стало 

теперішнім. Час, з яким маємо справу під час вимірювання, завжди теперішній. 

Якщо намагатися зрозуміти, чим є час на основі природного часу, тоді ‘тепер’ стає 

мірилом майбутнього та минулого» [221, 4]. 

Час годинника передбачає циклічність часу, у Шульца вона прочитується 

навіть у назвах деяких оповідань: «Весна», «Осінь» чи «Серпень». 

Є. Яжембський в оповіданнях Шульца виокремлює різні цикли: добовий (ранок, 

полудень, смеркання, ніч, день), річний (пори року), вегетації (народження, 

розквіт, умирання, нове народження), людського життя (молодість, зрілість, 

старість, смерть), історії (революція, утвердження нового порядку, занепад). 

Є. Яжембський називає їх «великим годинником», а всі системи часових циклів 

характеризує як глибоко закорінені в міфі, з властивими їм значеннями й 

символікою [204, 163]. Дуже часто краєвиди вписуються в певний час або ж у 

певний цикл часу, тобто події відбуваються або влітку («Липневі ніч»), або 

взимку («Віхола»), або ж у певному циклі людського життя («Пенсіонер»). 

Циклічність завжди передбачає повторюваність, яка, як категорія, має 

тривалу традицію вивчення в історії філософії й утілена в концепції «вічного 

повороту» (кругообігу) Геракліта, згідно з якою всі історії світу заново 

реалізуються з притаманним їм первинним часопросторовим порядком. Категорія 
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повторення представлена у Берґсона як здатність пам’яті утверджувати минуле у 

спогадах, у Фройда – як пcихологічний акт проявлення несвідомого, у Юнга – у 

концепції архетипів, а в Ніцше – як «вічний поворот», яким не керує жоден логос, 

як репетиція того, що скінченне. Розуміння повторення як репетиції найближче 

Шульцові. Ніцше розумів теперішнє як браму, у якій зустрічалися минуле і 

майбутнє, а тому теперішнє – це час щастя, минуле – провина, а майбутнє – 

приречене здійснюватися під її тягарем. Концепція «вічного повороту» Ніцше – це 

дорога до невинності, невинності становлення, а отже – дорога до невинності 

дитини. Якщо минуле – це провина, а первинність, тобто час до провини, – це 

дитинство, то майбутнє – це повернення не стільки в минуле, скільки звернення 

до дитинства, зцілення, скидання тягаря провини [172, 95 – 96]. 

Принцип «часу годинника» актуалізується лиш у центрі міста – на Ринку, 

натомість уся територія довкола не підлягає такому вимірюванню. Тож 

звичайний календарний час, який виводиться з часу Історії (космічного), стає 

неповним, недостатнім, не здатним охопити все: «[…] офіційна історія неповна. 

Вона має в собі зумисні прогалини, довгі паузи й замовчування […]. Необхідне 

терпіння, щоб у всій тій плутанині відшукати потрібний текст» [157, 197]. 

Саме такий час замінюється автономним часом, який огортає позачасове 

буття і який може вмістити в собі всі нелегальні, бічні, додаткові, надлишкові 

події. У цьому автономному часі замикається «ідеальний образ міста» [157, 151] 

лише на мить, бо коли «нами знову заволодівав час» [157, 151], фізичний і 

офіційний, то все відразу ставало звичним. У такому автентичному часі 

просвітлене місто мало можливість увійти у «тимчасову вічність, яка йому 

відкривалася» [157, 151]. 

«[…] Буття постійно стикається з Часом. Точніше: Буття ніколи не може 

утвердитися у своїй позачасовій повноті, бо це унеможливлює Час. Час – це 

екстатична й іронічна екзистенція, яка не дає людині закостеніти у своїй 

ідентичності» [221, 259]. Ознак екстатичності й іронічності до певної міри 

набуває створене Шульцом поняття «звироднілого часу», який дає змогу пізнати, 

як буття досягає своєї повноти, та який є часом уяви і часом індивідуально-
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авторського міфу. Та це тільки позірна повнота, бо суті буття не можна пізнати 

до кінця. Тож цей час набуває найрізноманітніших іпостасей й намагається 

реалізуватися в найнесподіваніших формах: нелегальний час, чужий час, літа 

звироднілі, бічні відноги часу, рівнобіжні пасма часу, застиглий час і час 

призупинений та повернений. Якраз ця остання форма виразно підкреслює, що 

час різнить людей і не є повністю об’єктивним (суб’єктивний час), а належить 

кожній окремій особистості в такий спосіб, як про це читаємо в «Санаторії під 

Клепсидрою»: «Дедалі виразніше проступає неузгодженість наших 

індивідуальних часів. Час мого батька і мій власний час уже не збігаються» 

[157, 275]. Тут розуміння часу суголосне з теорією часу Р. Інґардена. 

У просторі творення авторського міфу цей звироднілий час з усіма його 

різновидами стає найважливішим, таким, що провокує нескінченість творчої уяви. 

Часопросторовий концепт Шульца намагається відкрити, створити заново те, що 

приховане за видимим, наочним, тобто відродити те, що стало невидимим, забутим, 

втраченим людьми. Скажімо, в оповіданні «Серпень» важливим є не стільки 

простір Ринку, скільки час – час міфізації серпневої спеки, який раптово робить 

явними дотепер не бачені, бо вже давно призабуті, кольори бруківки. Таке бачення 

міста генерує створення міста-концепту, окресленого як універсальний і анонімний 

предмет, поміщений у безчасовість та чистий простір [див. 121]. 

Художня реальність Шульца побудована на конвенції досконалої, тривалої 

й постійної пам’яті героя, яка для нього стала «воскресінням історій» [157, 171]. 

Схоже розумів пам’ять Бодлер, називаючи її реституцією минулого, 

воскресінням пройденого/минулого [169, 324]. Для Шульца втрачене й затерте в 

пам’яті «поступово перестає існувати» [157, 48]. 

Важливим автентичним простором є дім – приватний, замкнений простір, 

який після втрати батька (час пустки) вже не виконує функції особливого 

простору любові й затишку, теплого дитинства. Попри це, шульцівський дім 

ніколи не стане лотманівським «фальшивим» домом чи «антидомом» (Лотман 

вживає цей термін в аналізі «Майстра і Маргарити»), бо він завжди буде для 

героя засадничою цінністю, зокрема й за спроби нового упорядкування 
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простору. Кожен «свій» простір – це річ, яка містить цінності, що очікують на 

своє відкриття й відтворення. Образ домівки-гнізда, утверджений у спогадах з 

дитинства, нерозривно пов’язаний з постаттю Батька, який стає для малого 

Юзефа центром орієнтації в світі (термін Інґардена). Осягнення нерозривності 

зв’язку Батька з домом і крамницею, який знаходився на першому поверсі, сягає 

апогею у сцені спостереження малим Юзефом моменту фізичного злиття 

людини й речі: «Залита сонцем стіна солодко втягувала його у свою площину, 

ідеально вирівняну і розгладжену до нуля. На хвилинку він ставав пласким, 

урослим у фасад, і відчував, як його розгалужені, тремтливі і теплі руки пласко 

вживлюються в золоті фасадні рельєфи. […] Але мій батько таки відривався 

зусиллям волі, віднаходив свій третій вимір і, знов олюднений, звільняв окуті 

крамничні двері […]» [157, 242]. 

На відміну від Лотманового розуміння межі, Шульцові властиве пронизливе 

відчуття розмежування, яке завжди можна подолати, перетнути й перемогти. 

Г. Зіммель уважає, що «поділ і поєднання є лиш двома сторонами того самого акту» 

[277, 35], а необхідність для людини простору домівки пояснював так: «У 

протяжному та нескінченному просторі виокремила (людина – прим. В.Р.) ділянку 

й надала їй, згідно з ‘одним’ задумом, особливу єдність. Через це частинка 

простору стала окремим цілим і відділилася від решти світу» [277, 35].  

Розмежування функціонує за принципом «the in-between» Дж. Ніколаса 

Ентрікіна, який передбачає місце, де можуть існувати найбільш непередбачувані 

й неймовірні речі. Категорія «the in-between» / поміжності стверджує 

гетеротопійність часопросторових образів міста Шульца. У такій поміжності 

важливу роль відіграють образи дверей, вікон та рогів вулиць, які розділяють дім 

і вулицю, вулицю й вулицю. Так, двері придумані для того, щоб їх знову й знову 

відчиняти й перетинати, бо інакше вони «[…] повростають, увійдуть у стіну, яка 

зітре і слід по них у фантастичному плетиві подряпин і тріщин» [157, 48]. Межа, 

визначена дверима, передбачає в Шульца рух в обох напрямах – перспективу 

виходу та входу. Вікно теж задає спостереження в обох проекціях: перша – 

дивитися з вікна на вулицю (це вікна-двері, що відділяють дійсність від 
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зовнішнього простору міста), друга – заглядати у вікна (вікна-пороги, які все 

пропускають крізь себе). Друга проекція найчастіше реалізована під час нічних 

прогулянок, коли герой заглядає у вікна-світла (цей теормін запропонував 

французький філософ та архітектурний критик П. Віріліо у своїй тричленній 

концепції вікон) [256, 68]. Такими вікнами-світлами є нічні вікна-вітрини 

крамниць у «Ночі великого сезону»: «світляні гнізда», «великі й кольорові 

ліхтарні», крізь освітлені шибки яких «можна було спостерігати за галасливим і 

церемонно дивним обрядом осінніх закупівель» [157, 107]. Якщо герой-наратор 

дивиться з вікна на вулицю, то його погляд скерований головно в небо, як, 

скажімо, у «Віхолі»: «Я босоніж побіг до вікна. Небо уздовж і вшир задмухували 

вітри. Сріблясто-біле і неосяжне, воно було покреслене силовими лініями, 

натягнутими до останнього, пооране рішучими борознами, як застиглими 

жилами цинку й олова» [157, 96].  

Автентичний дім Шульца розташований на розі вулиць, де ріг – це місце 

невідання того, що там за рогом, та місце несподіваних зіткнень з тим, що 

справді є за рогом. З такої перспективи (а що ж далі?) ми спостерігаємо за 

переміщенням Юзефа, коли щоразу, у кожному лабіринті, з’являється ріг, який 

змушує думати над тим, що далі? Це зовнішня перспектива рогу, яка не розділяє 

простір, а радше перетинає його, натомість внутрішня перспектива рогу, тобто 

кут дому/кімнати, стає схованкою/укриттям, яка дає відчуття безпеки. 

Окрім дверей, вікон і рогів вулиці та наріжних будинків, наратор долає 

інші бар’єри: ринок і задній його бік, що перетворюється у лабіринт бічних 

вулиць, місто й околиці, стару частину міста й сучасну вулицю Крокодилів. 

Остання – це дільниця провінційного містечка, яку охопив «механізм економіки» 

[157, 80] і яка «була поступкою нашого міста духові новочасності і 

великоміському падінню добропристойності. Мабуть, нас не вистарчило на щось 

більше, ніж паперова імітація чи фотомонтаж, зібраний із вирізок залежаних 

тогорічних газет» [157, 89]. Швидкий темп розвитку міста призвів до того, що 

мале містечко не змогло впоратися з тим новаторством, бо тут ніщо «не 

звершується, ніщо не доходить до свого definitivum, усі починання зависають у 
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повітрі, всі жести зупиняються передчасно і не можуть вийти поза певну мертву 

лінію» [157, 88]. Навіть на карті міста картограф позначає її білою плямою, так 

відрізняючи від старої частини міста. Саме це старе місто, як елемент простору 

карти, наділене симпатією й описане теплими кольорами: блідо-золотими, 

виблискуючими, зануреними в глибоку сепію. Цей опис нагадує старі 

сентиментальні листівки і фотографії, які викликають також відчуття небезпеки, 

загрози, що чатує, катастрофи, що наближається, бо ж «увесь цей світ давно 

приречений і давно зістарілий. Звідси ця безмежна солодкість останнього жесту, 

який сам по собі ще триває – собі самому далекий і загублений, знову і знову 

повторюваний та незмінний» [157, 238]. 

Така солодкість властива специфічному й особливому кліматові провінції, 

з лише їй притаманними химерностями; вона – провісник катастрофи, зникнення 

того світу, бо він завеликий, щоб його охопити, пізнати й зрозуміти [див. 120]. 

Свої рефлексії і спогади наратор снує від третьої особи, з перспективи 

героя, налаштованого на його спосіб відчування. Творячи цю особливу дійсність, 

він водночас творить специфічний, з власними законами, оніричний простір, 

який виявляється як сукупність різних, окремих аспектів вражень та прагнень 

автора. Місто стає своєрідним простором, упорядкованим деміургом-наратором. 

Це замкнений простір, а все, що ззовні, є для нього «за межами часу, на рубежі 

незавершеного дня» [157, 9]. Герой Юзеф кілька разів виходить поза межі міста, 

але робить це зазвичай уночі, удень же виходить за межі міста з матір’ю, як у 

«Серпні», коли «вулиця не витримувала міського вистою […], а передміські 

хатки разом із вікнами тонули в западинах буйного поплутаного квіття малих 

садочків» [157, 9]. Ніч для Шульца стає поєднанням, накладанням площин 

реальної й надреальної, часу фізичного та феноменального – «у якому оживають 

скриті або притуплені вдень фантазії й захоплення. Час, в якому піддається 

сумніву денна логіка дій, а замість неї з’являється фантастична логіка 

непередбачуваного» [221, 190]. 

Необхідно розуміти шульцівську ніч не лише космічно, але й 

антропологічно, бо саме вночі герой-наратор намагається освоїти і зрозуміти те, 
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що вона йому приносить; це освоєння стає водночас його боротьбою з роїннями 

ночі, точніше, з тим, що йому приносить сон. Лише через таке пізнання і в такій 

боротьбі він міг сягнути всесвіту. Ось кілька прикладів: 

«Кольорова небесна мапа збільшилася до розмірів неосяжного склепіння, 

на якому згромадилися фантастичні материки, океани й моря. […] 

Трансформації неба, метаморфози його помножених склепінь у все коштовніші 

поєднання тривали без кінця. Наче срібна астролябія, небо тієї чарівної ночі 

відкривало свої внутрішні механізми і в безконечних еволюційних змінах 

демонструвало золотосяйну математику своїх колобігів і законів» [157, 75 – 77]. 

Або у «Липневій ночі»: 

«Урешті на краю міста ніч відмовляється від своїх забав, скидає заслону, 

відкриває своє поважне і вічне обличчя. Вона вже не забудовує нас ілюзійним 

лабіринтом галюцинацій та марень, відкриваючи перед нами зірчасту вічність. 

Небосхил тягнеться у безмежність, сузір’я палають у всій красі в одвічних 

позиціях, креслячи на небі магічні фігури, ніби хочуть щось провістити, 

проголосити щось остаточне своїм оглушливим мовчанням. […] Липневі небеса 

сіють нечутний мак метеорів, що тихо всякає у Всесвіт» [157, 224]. 

Унутрішній, замкнений простір міста чітко поділяється на ринок (центр) та 

на зворотний його бік. Кожен і будь-який простір тут спрямований – має щось на 

меті. Ця спрямованість є водночас горизонтальною й вертикальною. 

Міфологізовані горизонтально-вертикальні перетворення найяскравіше прочитуємо 

у «Ночі великого сезону», де крамниця батька стає долинами, горами, а простір 

крамниці переростає в панорамний краєвид. Вертикальне спрямування набуває 

універсальних рис: небо, що відкривається над містом, творить особливий, 

відкритий простір, спрямований у нескінченність, у воскресіння міста. В. Меньок 

на цю тему висновує: «Шульц сам не витворює нескінченності сенсів – вона існує 

завжди: до нього, після нього й поза ним. Тож у чому полягає його творчий акт? У 

пошуку, віднайденні, відкритті й регенерації істотного сенсу, який люди можуть 

забути або втратити. […] Шульц не творить нескінченність – він у незвичайний та 

предивний спосіб вписується в нескінченний діалог, в незвиклу розмову з вічним 
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сенсом буття. Нескінченність обирає його – він стає обраним нею, стає щасливою 

жертвою вічності. Щасливою, бо йому відкриваються ті горизонти існування, ті 

його приховані сторони, що залишаються невидимими для звичайного погляду й 

нечутними для звичайного слуху. Отож, Шульц є автором-інтерпретатором. 

Обраний вічністю, автор майже абсолютно присвячується їй та віддається 

нескінченності з її сталою онтологією та мінливими – також нескінченними – 

шляхами інтерпретації» [70, 122]. 

Місто для Б. Шульца – особливий простір, у якому його герой ідентифікує 

себе з містом. Воно часом перетворюється на місто-фортецю, (зо дає захист від 

невідомого й злого світу), чи навіть набуває ознак в’язниці, як-от подвір’я, 

відокремлене від світу сліпим парканом. Та шульцівський герой не може 

залишатися в замкненому просторі, навіть якщо він сам створює собі бар’єри, то 

вони не є фізичні і явні. Коли ж він стикається з фізичними перешкодами, то 

завжди пробує їх подолати (що не завжди робить у випадку з неявними 

перешкодами, бо часто не знаходить на це підстав) – так він, виламавши одну 

дошку в паркані, відкрив «вікно на сонце», а ця шпарка «випускала його (в’язня 

– прим. В.Р.) в новий, добре провітрюваний і просторий світ» [157, 57]. 

Такі спроби переходу різних меж і перешкод творять місто як 

«лабіринтний простір блукання», у якому дослідники виокремлюють лабіринт-

психіку, лабіринт-текст, лабіринт-інтер’єр (будівель), лабіринт-історію [203, 44]. 

Пропонуємо до цього списку додати ще один, який уміщує у собі всі перелічені, 

– це лабіринт-місто, або лабіринт-світ, якщо прийняти думку М. Кітовської-

Лисяк: «Шульц все ж мусив бути в Дрогобичі. Мусив його і власне існування 

засвідчувати своєю присутністю. Дрогобич – це його повітря, його кров і тіло. 

Тому, можливо, не Дрогобич і світ, а Дрогобич як світ? Урешті: Дрогобич, 

тобто світ» [209]. 

Місто-лабіринт і водночас світ-лабіринт (препозиція слів «світ» і «місто» 

вказує на те, що місто/світ само накидає той лабіринт кожному, а не що лабіринт 

даний) – це простір, де стикаються реальний простір з життям; опинитися ж у 

такому просторі – означає здійснити подорож життям у пошуку самого себе. У 
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такому місті-лабіринті наратор не так шукає фізичний вихід, як намагається 

віднайти відповіді на найважливіші запитання – про автентичність світу. Тому тут 

з’являється образ і мотив Книги, альбому для марок й Автентик (це один із 

ключових термінів М. Гайдеґґера, поруч з поняттями Dasein, буття і час), які 

містять усі можливі відповіді, причому ці можливості нескінченні. Для наратора 

Книга – не тільки постулат, а передовсім завдання й місія прочитання, розуміння 

«краси світу» [157, 154] та його тлумачення. Виконання останнього завдання 

можливе за наявності уважного читача Книги, бо тільки «втаємниченому в 

поштові марки» [157, 174] відкриває свою суть весна – особливий період 

екзистування й відкривання міста. Мотив поштової марки й альбому для марок 

стає символом прочитання міста, світу, бо «альбом – універсальна книга», яка 

пояснює й розкриває не тільки історію, але й психіку – є «компендіум усього 

знання про людське» [157, 177]. Достатньо лише згадати переконливу й детальну 

реконструкцію біографії Б’янки – пригоду з віднайденням її коренів за альбомом. 

З постаттю Б’янки вводиться ще один простір – накреслений колом: «Я дослідив 

усю територію навколишнього майорату. Кілька разів обійшов довкола цього 

розлогого терену, оточеного високим парканом» [157, 178]. Обійти щось довкола 

– означає замкнути те щось у коло, а це свідчить про впевненість, знання й 

безпеку. У Шульца все по-іншому: наратор, накресливши й замкнувши коло, 

розташовується ззовні, а його середина – зокрема, центр, яким стала вілла, – 

сповнена цікавості, інтриги й спокуси, адже накреслено коло задля можливості 

увійти в нього. Це наратору вдається. Рух колом – це взірець комунікації з 

невідомою архітектурною спорудою через дослідження території, яке вимагає від 

наратора точності й прозорості думок та відчуттів. 

Натомість рух колом може переростати в метафізичні кола-провісники 

приходу Месії («Весна»), коли світ входить у вічність після смерті Франца 

Йосифа І: «З юрби несподівано вибігає той, кого вони несвідомо чекали, – 

задиханий гонець, увесь рожевий, у гарному малиновому трико, обвішаний 

дзвінками, медалями й орденами, біжить чистою площею Ринок між берегами 

тихого натовпу, ще переповнений летом і звістуванням – надпрограмова 
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надмірність, чистий зиск, який відкинув день, вдало заощадивши з усього свого 

блиску. Шість і сім разів він оббігає Ринок, описуючи гарні міфологічні кола, 

красиво вигнуті і прокреслені. Він біжить на очах у всіх, повільно, з опущеними 

повіками, немов засоромлений – і з руками на стегнах. Важкуватий живіт висне, 

здригаючись у біговому ритмі. Багряне лице напружилось і блищить від поту під 

чорним босняцьким вусом, а медалі, ордени і дзвіночки рівномірно 

підстрибують на засмаглих грудях, як весільна упряж. Його видно здалека – 

звертаючи на розі по натягнутій параболі, він наближається з яничарською 

капелою своїх дзвіночків, гарний, мов Бог, неймовірно рожевий, з нерухомим 

торсом […]» [157, 189]. 

Лабіринт-світ у Шульца набуває екзистенційного виміру, коли він 

(лабіринт) перетворюється на можливість пізнання/розкриття прихованих сенсів. 

Тобто йдеться про лабіринт як пізнавальний процес, у якому тільки «уважному 

читачеві» відкриваються незнані сторінки історії. Бо ж у лабіринті відоме лиш 

одне: за наступним поворотом нас чекає щось незвідане. 

Простір міста як самостійна стихія, що живе власним життям і за власними 

законами, часто диктує правила гри та визначає спосіб існування в ньому. 

Загальний міський простір строкатий, він вабить і стимулює до відкриттів, навіть 

творення. Так, Юзеф відкриває широкий світ поза межами великого паркана 

свого дому, згодом – бічні сторони добре знайомого й упорядкованого ринку, а 

далі – білу пляму на карті, якою виявилася вулиця Крокодилів. Для такого 

загального простору вельми важливими є орієнтири, які дають можливість 

рухатися, а не блукати. Коли Юзеф потрапляє в лабіринти міста, його рух не є 

простим блуканням, це дорога-блукання-пошук, яка не завжди має точно 

визначену траєкторію, але завжди чіткі початок і кінець. Однак, у такому 

загальному просторі можна легко загубитися, якщо втратити з поля зору 

орієнтири. Це трапляється тоді, коли нівелюються схеми універсального й 

непорушного впорядкування світу, коли місто починає домінувати над його 

мешканцями і диктувати власні правила існування. При цьому орієнтири 

зміщуються. Символічним знаком втрати орієнтиру є ніч, коли все оповите 
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темрявою. В оповіданні «Віхола» яскраво виражено силу міста, коли старший 

продавець Теодор і брат Юзефа піддаються владі нічного простору міста й 

розчиняються в ньому: «Щойно продавець і мій брат у наповнених вітром 

пальтах зробили перший крок у темряву, як їх ще на порозі будинку проковтнула 

пітьма. Вихор умить позмивав їхні сліди. З вікна не було видно навіть ліхтарика, 

якого вони мали із собою. Поглинувши їх, вихор на мить затих» [157, 98]. 

Лабіринтом стає також дім дитинства, який у зрілому віці герой-наратор уже 

не може чітко згадати; цей дім перетворився на занедбану пустку, де вже важко 

встановити кількість кімнат: «[…] у старих помешканнях бувають кімнати, про які 

забули. Ніким упродовж місяців не відвідувані, вони в’януть, покинуті між старих 

стін, і стається часом, що замикаються в собі, заростають цеглою, і, назавше 

втрачені для нашої пам’яті, поступово перестають існувати» [157, 48].  

Натомість індивідуальний простір освоєний і безпечний, його відділяє 

межа від зовнішнього й невідомого. Можна його ототожнювати з простором 

дому, однак індивідуальний простір – це насамперед світ думок, емоцій і уяви. 

Такий власний простір замкнений і тому прирікає головного героя на самотність. 

Одним із найрегулярніших способів виходу поза межі власного простору є мотив 

сну, сновидіння чи візій. Сон є найбажанішим діалогом людини з собою, її 

проникненням і зануренням у власну потаємність, – тому наратор спочатку 

снить, а потім, аналізуючи реалізовано-вимріяне ним, раптом осягає 

беззмістовність або ж навіть загрозливість матеріалізації власного сновидіння. 

Вимріяне Шульцом провінційне містечко є особливою подією, вписаною у 

бічну відногу часу, десь на самому краю світу. Перебуваючи в особливому 

просторі й належачи до особливого часу, воно стає надлишковим місяцем, а 

врешті – «геніальною епохою», тобто однією з таких подій, які повністю, до кінця 

відбутися не можуть, бо «вони завеликі […], й надто прекрасні. Вони лиш 

намагаються статися, намацуючи підґрунтя дійсності – чи воно їх витримає. І тут-

таки відступають, побоюючись утратити свою цілісність у непевному втіленні» 

[157, 130]. Окрім лабіринтів міста і власної психіки, у дилогії Шульца присутні 

також лабіринти часу: «[…] читач мав би дещо вже чути про паралельні часові 
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пасма у двоколійному часі. Так, існують такі бічні відгалуження, щоправда, трохи 

нелегальні і проблематичні, але якщо вже перевозиш таку контрабанду, таку 

наднормальну і не піддатну звичному впорядкуванню подій, то не можна бути й 

занадто суворим» [157, 133]. Лабірнитність часу пов’язана з тим, що людина живе 

за «оманливим календарем», у якому зареєстровані й уміщені не всі події, а також 

з тим, що людина дуже часто накладає власну режисуру на події, які мають 

цілком інший вираз, як це сталося із Юзефом під час його революції у «Весні». У 

такому випадку людина опиняється в глухому куті, а цей образ відіграє засадничу 

роль у лабіринтності. 

Щоб зрозуміти, чи існує вихід з такого глухого кута, чи геніальна епоха 

відбулася, наратор переходить усі можливі часові й просторові кордони та межі, 

чужі й власні, аж до моменту, коли один з таких переходів стає для нього 

притулком й укриттям, центром часопросторової орієнтації (у цьому випадку 

ідея Р. Інґардена надзвичайно актуальна для Б. Шульца і його літературного 

porte-parole). Герой-наратор шукає власну ідентичність; для нього поняття 

екстази (в розумінні М. Гайдеґґера) є виходом поза статичний обшир і поза 

стабільний статичний час [221, 239]. Бо ж, шукаючи мету і сенс життя, власне 

місце, герой-наратор Шульца постійно перебуває на межі, у поміжності («the in-

between»), яка є для нього єдиним шансом відкриття метафізичної перспективи, 

що передбачає обітницю порозуміння. Саме така обітниця надзвичайно важлива 

для Б. Шульца, особливо тоді, коли він креує часопростір того міста, яке ніколи 

не було названим і яке він визначив як «особливу провінцію», «вибрану країну», 

«місто єдине на світі». 

Отже, лабіринт з’являється у Шульца в кількох значеннях: як будівля чи 

приміщення (рідний дім, крамниця, санаторій), як образ природи, упорядкований 

людиною (це лабіринти парку), як образи людської психіки (думки, мрії, сон). 

Часто лабіринт асоціюється з ніччю, сном, мареннями, що утворюють 

просторовий вимір лабіринтності. Мотив лабіринту надзвичайно актуальний для 

опозиціонування замкненого й відкритого просторів, а лабіринти ночі і сну 

вводять також відчуття амбівалентності й неоднозначності. 
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3.2. Сновидіння як спосіб нарації та осягнення позасловесної дійсності у 

творчості Бруно Шульца 

 

Автор «Цинамонових крамниць» творить особливий світ, який не є 

відтворенням світу реального, а новим утворенням. До аналізу його текстів складно 

застосовувати такі терміни, як «перебіг подій», «фабула» чи «сюжет». Тут 

твориться нова, інша дійсність за допомогою інших способів нарації, інших 

прийомів конструювання художньої реальності. Вона (реальність) твориться, 

зокрема, шляхом повернення в пам’яті наратора до його дитинства, яке він описує з 

перспективи дорослої людини, тим самим креуючи власний міф дитинства. Дитяча 

пам’ять має здатність зберігати, фіксувати найважливіші і найяскравіші моменти; 

саме з таких, добутих із пам’яті, фрагментів складаються здебільшого літературні 

тексти Б. Шульца. Міфологізована, репродукована, спровокована дитячою 

пам’яттю й перетворена в мисленні дорослого наратора дійсність стає одним з 

основних способів нарації в обох збірках оповідань «Цинамонові крамниці» та 

«Санаторій під Клепсидрою». При цьому важливо пам’ятати, що сам автор-наратор 

ніби змагається з власними дитячими спогадами, ніби прагне впоратися з ними, 

надати їм нового звучання, долаючи всепоглинаюче забуття, себто робить свою 

дитячу пам’ять продуктивним елементом дорослої нарації [див. 119]. 

Іншим досконалим інструментом нарації є уява – зокрема, така її форма, як 

«сон на яву» (за Фройдом, «сон-серед-білого-дня-мрій»), що дає можливість 

пізнавати нові істини за посередництва самовідторгнення (свідомого чи 

несвідомого) від реальності як такої і творення в собі власної реальності-мрії, що 

на якусь мить стає достовірнішою, правдивішою, ніж сама дійсність. Ця уява 

переплітається в Шульца зі спогадом, а, точніше, – з його новою активністю, 

його спрямованістю у майбутнє, за М. Гайдеґґером, а не статично незмінним, у 

розумінні А. Берґсона, – не обов’язково таким, що до кінця збігається зі 

спогадом як справжнім елементом минулого життя героя як прототипа автора. 

Така уява, зрештою, переростає у сновидіння, себто сон, який стає одним із 

найважливіших способів Шульцової нарації, уможливлює подолання 
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просторових меж реальності, затримку чи розтягування подій у часі. Хоча 

сновидіння і є витвором людської уяви, воно володіє власними правами, творить 

власний, автентичний світ – такий, що в ньому автор переформовує, перебудовує 

(або ж будує заново) буття.  

У Б. Шульца сон, сновидіння – активні форми буття, бо саме уві сні або за 

допомогою сну відбувається багато справ – інших, непередбачуваних і не 

рокованих дійсністю дня: сон відкриває тому, хто снить, шляхи до спілкування з 

позареальним. Завдяки цій властивості сну наратор виявляє «неочікувані 

знахідки» (в оповіданні «Ошаління») [157, 17], чого, звісно, не міг би зробити, 

перебуваючи у стані «тверезої свідомості». 

У «Шульцівському словнику» читаємо: «На рівні нарації ‘сон’ – це назва 

стану або субстанції, яка дає змогу нараторові оповідань твердити про перетин 

кордонів нормальності. Сон найчастіше є анімізованим явищем, має власне 

внутрішнє життя. Він є привілеєм не тільки людей, що завдяки йому можуть по-

іншому спостерігати світ, але також речей, звірів і явищ природи, які можуть 

спати і снити. Сон – це активна форма існування: багато справ відбувається 

через сон і уві сні; це також форма контакту того, хто снить, з тим, що нереальне. 

Сон у фабулярній і наративній площині буває необмежений у часі: можливий 

глибокий, багатолітній, навіть столітній сон» [280, 246]. 

Сновидіння для наратора – це своєрідна нейтральна сфера, що 

«відгороджувала його ременями безпеки, нейтральним щодо натиску життя та 

його викликів полем» [157, 288], – тоді, коли усі, хто залишився поза цією 

смугою/сферою, наражалися на небезпеки життя. Сон – це «єдина велика історія, 

розбита на партії, на розділи та рапсоди, порозкидувані між усіма поснулими. 

Коли один закінчує і замовкає, другий підхоплює його сюжет, і так уся оповідь іде 

в той бік і в інший широким епічним зиґзаґом» [157, 303]. Сам вираз «епічний 

зиґзаґ» є нічим іншим, як підказкою Б. Шульца, що, мовляв, сновидіння є і 

субстанцією, й перспективою нарації, тобто є самою її реалізацією. 

Отож, сон, сновидіння – це реальність, яка безперервно триває, це інша 

історія з тільки їй притаманними властивостями й законами, яка твориться 
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спільно усіма тими, хто цю історію підхопив, як обранці цього сновидіння в ім’я 

власного у ньому сповнення. Це країна людського несвідомого, яке виходить 

назовні, визволяється з ув’язнення, – і тоді наратор намагається все те визволене 

якось упорядкувати, дати йому оцінку: «Такі мої мрії о цій безвідповідальній за 

межовій порі. Я їх не зрікаюся, хоч і бачу все їхнє безглуздя. Кожний повинен 

знати межі своїх можливостей, як і те, що йому личить» [157, 309]. З цих слів стає 

зрозуміло, що навіть якщо людина мріє чи снить, а потім розцінює це як 

позбавлене всякого змісту, то все ж такий сон чи марення має свій сенс, хай навіть 

він полягає у тому, щоб виявити цю беззмістовність, – як би це пояснив Ж. Деріда.  

Для наратора сон є не лише способом подолання меж між реальним та 

позареальним світами, але також перенесенням властивостей, речей з одного 

світу в інший, як це відбувається, скажімо, в оповіданні «Самота»: «[…] для 

доброї волі немає перепони, справжній порив нічим не стримати. Я тільки мушу 

уявити собі двері, добрі старі двері, ніби в кухні мого дитинства, з металевою 

клямкою та засувом. Бо немає кімнат, замурованих аж настільки, щоб не 

знайшлося в них таких потаємних дверей – якщо тільки вистачить сили їх там 

науявляти» [157, 324]. Потрібно мати достатньо сильну уяву і міцно 

закарбований у пам’яті образ дитинства, щоб говорити про уявлення 

позареального, яке може справді відбутися як реальне. І лише у такому випадку 

сновидіння як «сон на яву» починає виконувати роль «семіотичного вікна» 

(Ю. Лотман), яке дає можливість побачити не лише речі чи стани, але й самого 

себе, яким ти є насправді по той бік свідомості. 

Сновидіння й сни стають окремим текстом у літературному тексті – 

«текстом у тексті» (Ю. Лотман), своєрідним метатекстом, тобто мовою сну, 

перекладеною наратором на мову тексту. А для того, щоб зрозуміти сон як 

наративний шлях творення/написання літературного тексту, необхідно 

проінтерпретувати сон як текст, записаний іншими кодами, в якому 

зашифровані, як сказав би Фройд, найпотаємніші бажання і прагнення того, хто 

снить. Через матеріалізовану енергію сну на поверхню виходять приховані 

глибини несвідомого, що були недоступними, а то й неприйнятними для 
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свідомості наратора. Тому оніричний простір міста завжди є іншим, позначеним 

злиттям і комбінуванням окремих аспектів вражень, переживань, прагнень та 

бажань наратора. Влучно зауважив І. Клєх, що: «більшість новел (Шульца – 

прим. В.Р.) могли розповідатися на кушетці у Фройда» [42, 99]. У випадку 

Шульца літературний твір пов’язаний одночасно з позалітературною дійсністю 

та з біографією автора, тож, до певної міри, відкриває реципієнтові приховані 

аспекти його психіки («привідкриває часточку таємниці», як сказав би сам 

Шульц). Проте левова частка у цій привідкритій часточці таємниці автора, як і 

наратора, належить таки не його біографії, а сновидінню як способу осягнення 

позасловесної реальності. Як зазначено у «Шульцівському словнику», сон «має 

свої правила, свій ‘рідний ідіом’, але не має свого словника, і тому тільки його 

переклад мовою літературного твору засвідчує про його існування. […] 

Наративна поетичність, аналогічна ‘поетиці сну’, означає в концепції Шульца 

словесне, що сягає позасловесної дійсності» [280, 347]. 

Сновидіння у творах Б. Шульца є не стільки результатом індивідуально-

авторського процесу втілення уяви та інших психо-креативних явищ, скільки 

символічною перспективою образу, яка стає найбільш оптимальним шляхом до 

осягнення позасловесної дійсності, тобто дійсності абсолютно, а не 

індивідуально символічної. Адже «сни не мають національності, раси, 

громадянства і навіть мови. Вони всюдисущі й інородні, іноприродні для живої 

свідомості» [42, 101]. Письменник творить дійсність у слові: для нього існує 

лише те, що вербально назване. Тобто, розповідаючи сни, творячи оніричний 

простір і оніричну дійсність, автор за допомогою слів осягає позасловесну 

дійсність. А основним успіхом сновидіння-нарації стає її вихід у нескінченний 

простір розуміння і присвоєння такого сновидіння як можливості читача самому 

бути присутнім і відбутися в шульцівському сновидінні як у позареальній 

дійсності. Показовим із цього погляду є оповідання «Санаторій під 

Клепсидрою», в якому «половинчаста свідомість наратора» [42, 102] перебуває 

між життям і смертю, на «нічийній смузі» [42, 102] – на території сну. Таке 

оніричне існування наратора втягує в себе читача, як, скажімо, у «Весні», коли 
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наратор бере читача за руку і, лагідно його заспокоюючи, вводить у глибинну 

суть речей: «[…] кінець іще не тут, зійдімо глибше. Тільки не боятися. Прошу 

подати руку, ще крок – і ми вже біля коренів» [157, 169]. 

Сон, сновидіння, що є вже не стільки образом, який можна запам’ятати, 

відтворити, скільки набутим, освоєним і привласненим сенсом існування читача, 

стає для нього «седиментованим значенням» (П. Рікер), тобто таким, що 

залишається в уяві читача назавжди, стає його власним – естетично, емоційно й 

екзистенційно присвоєним. 

Сновидіння як образ-концепт можна побачити лише як постійно мінливу, 

пульсуючу субстанцію, подібну до магми, який дає можливість людині 

залишатися такою, якою вона є насправді і водночас іншою, – бо у своїх снах ми 

відриваємося від розуму і організовуємо своє життя, підпорядковуючись своїм 

найсокровеннішим мріям, здійснення яких прагнемо в цей момент понад усе. 

Сни, сновидіння й марення – це не тільки джерело рефлексій над часом і 

простором, а передусім джерело знань про людину. У цій властивості сон, 

сновидіння стає образом-концептом, у якому приховано глибокий сенс. У 

Шульца такий сон-концепт відіграє надзвичайну роль, адже сенс своїх дитячих 

снів письменник намагався розшифрувати упродовж всього життя, а також у 

своїй творчості – як літературній, так і малярській. Понад то, образи з дитячих 

снів приходять не тільки в його творчість – вони переслідують усе його життя. 

У листі до Ст. Шумана від 24 липня 1932 року 40-літній Б. Шульц описав 

сон, який наснився йому у 7 років, назвавши той сон «найсуттєвішим і 

найглибшим» [154, 32], який наперед вгадав його долю: «Сниться мені, що я в 

лісі, ніч, темно, я відтинаю собі ножем пеніса, роблю ямку в землі та закопую 

його. Це наче антецеденція, частина сну без чуттєвої інтонації. Настає властивий 

сон: Я отямлююсь, усвідомлюю собі потворність, жахливість учиненого гріха. Я 

не хочу вірити, що я його насправді вчинив, і все ж переконуюся з розпачем, що 

саме так воно і є, що вчинене мною невідворотне. Я наче перебуваю поза часом, 

перед лицем вічності, яка для мене не буде вже нічим іншим, як страшним 

усвідомленням вини, відчуттям непоправної втрати всю решту вічності. Я навіки 
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засуджений, і виглядає то так, що мене, для прикладу, замкнули у скляній банці, 

з якої я вже ніколи не вийду. Того відчуття вічної муки, довічності осуду я 

ніколи не забуду» [154, 32]. Цікавий зміст листа, а ще цікавіший адресат, який на 

той час не був аж надто близьким другом Шульца. 

Вони познайомилися напередодні у Живці, де дрогобицький учитель 

малювання перебував на канікулярному курсі підвищення кваліфікації, 

організованому міністерством освіти. Знайомство з Шуманом було вигідним для 

письменника, адже він намагався видати свої оповідання, які хотів назвати 

«Спогади про батька». Шуман, відомий психолог, автор численних наукових праць 

з психології, педагогіки й естетики, проживав у Кракові і міг би посприяти у 

виданні книжки, бо ж саме він запропонував змінити назву збірки на «Цинамонові 

крамниці», за назвою одного з оповідань циклу. Можливо, цей сон був навмисне 

поданий у листі до психолога? Можливо, Шульцові хотілося почути думку фахівця 

щодо того сну як образу-концепту, який переслідував його? 

Цікаво, що в цьому листі Шульц занадто високо оцінив твори психолога. 

Є. Фіцовський називає цей учинок підлабузництвом, «принизливою нещирістю» 

[154, 253], яка була спровокована бажанням видати власні твори. Однак цей 

лист, як і багато інших, можна вважати певним есеєм, у якому письменник 

описав образи й мотиви, що стали джерелом його власних творів. 

У термінах Юнга, згаданий сон є переломним, його не можна розуміти й 

аналізувати дослівно. В. Овчарський уважає, що сон Шульца про позбавлення 

себе пеніса – це історія зречення якоїсь частини себе: «Інтуїтивно можна 

прийняти, що йдеться про чоловічість, зрілість, життєву енергію, чи, говорячи 

мовою епохи, élan vital. У кожному разі про щось, що символічно становить 

скарб, а відсутність якого веде до мертвоти» [239, 107]. Закопаний скарб –

лейтмотив творчості Шульца. Так, у «Весні» головний герой (Юзеф) сходить до 

підземель – чи то в пошуках життєвих істин, чи задля проникнення в глибини 

Книги й альбому для марок. За Юнгом, таке сходження є пошуком фундаментів 

людської культури, втілених у архетипних образах, а за Фройдом, це сходження 
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у глибини людської психіки, де закодовані образи психоаналітик зазвичай 

ототожнював із сексуальним досвідом.  

Ще одним наскрізним образом є образ дитини вночі. Він з’являється у 

«Весні», коли Шульц описує «історію про викрадену і підмінену принцесу» 

[157, 172]. Також «образ брички з піднятою будою, запаленими ліхтарями, що 

виїжджала з нічного лісу» [155, 28], або образ мужа, який «іде під зоряним 

мливом, що сиплеться з жорен ночі, великими кроками йде по небу, притуляючи 

до складок плаща дитинку» [157, 172], – усі ці образи найімовірніше стали 

проявами фантазії малого Бруно під впливом балади «Вільшаний король» Гете. 

У «Exposé про ‘Цинамонові крамниці’ Бруно Шульца» сам автор 

наголошував на тому, що мова його книжки випливає «з якоїсь темної країни 

ранніх дитячих фантазій, передчуттів, страхів, очікувань на зорі життя, яка є 

невпинною колискою мітичного мислення» [155, 13]. Отже, оніричні тексти 

Шульца не є історично перевіреною міфологією, це спроба «відтворити історію 

певної родини, певного провінційного дому – не на реальних елементах, подіях, 

характерах чи справжніх долях, а через пошук містичного змісту понад ними, 

остаточного сенсу цієї історії» [155, 13]. Автор переконаний: образи з дитинства 

мають вирішальне значення для всього подальшого його життя, адже вони не 

здобуваються, а чекають на нас на самому початку життя, «ніби призначені нам, 

приготовані, […] становлять програму, визначають залізний капітал духу, даного 

нам дуже рано, у формі передчуттів і напівсвідомого досвіду» [155, 28 – 29]. 

У Шульца час дитинства є особливим моментом екзистенції людини, до 

якої прагне повернутися і Юзеф, і сам Шульц, проголошуючи повернене 

дитинство ідеалом людської зрілості. Бо саме таке повернення назад, тобто 

«дозрівання» до дитинства, і є осягненням повноти життя і здійсненням 

геніальної епохи. У листі до А. Плешневича від 4 березня 1936 року читаємо: 

«Коли б можна було повернути розвиток навспак, осягнути якимось обхідним 

шляхом повторне дитинство, ще раз здобути його повноту і безмір – це було б 

здійсненням ‘геніальної епохи’, ‘часів Месії’, які нам обіцяні та шлюзовані усіма 
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міфологіями. Моїм ідеалом є ‘дозріти’ до дитинства. Ото була б допіру справжня 

зрілість» [154, 99]. 

Отже, сон, сновидіння чи марення є для Шульца глибоким 

самозануренням, є зворотною мандрівкою до себе, «де ми так само бачимо, 

виразно бачимо під заплющеними повіками, бо ж і тоді думки запалюються в нас 

від внутрішньої скіпки і примарно жевріють уздовж ґонтів, займаючись від 

вузлика до вузлика. Так і здійснюється в нас відступ на всій лінії, задкування 

углиб, повернення до коренів» [157, 168]. 

М. Моклиця вважає, що такі стани, як сон, сновидіння й марення є у 

Б. Шульца метафорою, яка набуває повноважень реальності й «дозволяє 

зазирнути значно глибше, відкрити неіснуючі раніше сенси, одночасно втрачає 

конотації безглуздя, симптоми неадекватного світосприйняття, а то й божевілля» 

[85, 182]. 

Отже, сни, сновидіння та марення не є патологією чи божевіллям – це 

можливість осягнути позасловесну дійсність, що є істинною формою буття, бо є 

такою, що передує створенню світу. А осягнути її, за Б. Шульцом, можна лише 

шляхом прийняття, пропущення крізь себе й усвідомлення тих образів-

концептів, які дані нам на зорі нашого життя, – тобто в дитинстві. 

 

 

3.3. Гетеротопії Бруно Шульца як знак геопоетичного втілення 

часопростору міста 

 

У прозі дрогобицького письменника можна віднайти низку автентичних 

топонімів. Локуси Б. Шульца – це конкретні й реальні біографічні місця, сліди 

минулого, піддані уяві й видозмінені нею. Так взаємодіють пам’ять культури й 

автобіографічна пам’ять, досвід, емоції, чуттєве пізнання. Їх поєднання створює 

особливі гетеротопії, особливі місця, в яких пам’ять постає будівничим 

архітектоніки художнього світу. Зв’язок між пам’яттю і часопростором 

виражається за допомогою об’єктів, матеріальних слідів, які Б. Шульц називає 
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вмістилищем пам’яті: «Старі будинки, виполірувані вітрами багатьох днів, 

переймали відблиски великої атмосфери, відлуння, спомини барв, розпорошені в 

надрах кольорової погоди. Здавалося, цілі покоління літніх днів (як терплячі 

штукатури, що збивають зі старих фасадів пліснявий тиньк) облущували 

фальшивий глазур, день по дневі видобуваючи дедалі правдивіше обличчя 

будинків, фізіономію долі й життя, що формувала їх ізсередини» [157, 8]. Кожен 

реальний простір пов’язаний з минулим, яке необхідно розкодувати і прочитати, 

а простір міста – це вмістилище історії, фактів, які, нанизуючись один на одного, 

створюють особливу топографічну літературну фікцію [див. 111]. 

У дилогії Б. Шульца однією з центральних є гетеротопія дому, що 

вирізняється своєю багатозначністю. Це гетеротопія батьківського дому як 

вмістилища індивідуальної, біографічної пам’яті; гетеротопія дому як будівлі, 

що є носієм колективної пам’яті та історії міста; гетеротопія крамниці як вияв 

найзаповітніших мрій автора, втілених у концепції повернення до дитинства. Не 

тільки будинки зберігають у собі пам’ять та історію міста, але також 

напівсакралізовані образи батька й дитини, архетип міста й Книги є «вічним 

символом єдності минулого, теперішнього і майбутнього, джерелом культурної 

пам’яті» [35, 169]. Ці образи, на думку М. Зубрицької, творять «модифіковану 

матрицю архаїчної онтології» [35, 169] автора. 

Дім для головного героя Юзефа є тим простором, куди він завжди 

повертається, де прагне сховатися від бурхливих відкриттів зовнішнього світу. 

Простір дому – це замкнений, статичний простір, зорієнтований на людину. Це 

те місце, де зосереджено сімейні цінності й традиції, де можна віднайти відповіді 

на основні запитання: як моделюється та змінюється простір, як герой-наратор 

ідентифікує себе з ним, яким є зв’язок «місто – герой», «простір – герой» і 

«місце – герой». 

Згідно з «Шульцівським словником», дім має два основні виміри: по-

перше, це символ-емблема, що означає безпеку, захист від зовнішнього світу, по-

друге, це «зразкова структура, семантизований простір, який допомагає 

зрозуміти упорядкування світу» [280, 88]. Однак, іноді це упорядкування 
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неможливе, бо простір дому може стати простором лабіринту, коли функціонує 

на пограниччі сну і яви. 

У гетеротопії дому можна виокремити кілька під-гетеротопій. Це 

гетеротопія кімнати і гетеротопія коридору. Дитяча кімната асоціюється в 

Б. Шульца з самотністю, ув’язненням; її рідко відвідують чужі, там герой Юзеф 

провів свої гіркі місяці й роки. Інше смислове навантаження отримують решта 

кімнат родинного дому, у яких проживають невідомі мешканці, про яких із 

часом забувають; це призводить до забуття і самих кімнат. Усе ж герой 

Б. Шульца завжди прагне повернення до рідної домівки, бо в ній шукає захисту, 

безпеки й тепла: «Житло людини стає, ніби вифлеємська стаєнька, ядром, 

навколо якого простір згущують усі демони, усі духи вищих і нижчих сфер» 

[157, 336]. 

Виразними гетеротопіями є вулиці, а також сповнені всіляких таїн 

мандрівки ними, бо зазвичай відбуваються вночі. Під час таких мандрів 

творяться вулиці-лабіринти, вулиці-двійники, вулиці-площі, а також вулиці-

небозводи. Однією з гетеротопій вуличної мандрівки є пошук цинамонових 

крамниць у чудову зоряну ніч, що перетворився на подорож вулицями-

небозводами, коли «кольорова небесна мапа збільшилася до розмірів неосяжного 

склепіння, на якому згромадилися фантастичні материки, океани й моря, 

покреслені лініями звихрень і зоряних течій, сяйливими лініями небесної 

географії» [157, 75 – 76]. Під час цієї небесної мандрівки Юзеф не тільки шукає 

реальні крамниці з екзотичними товарами з різних куточків світу, а й відкриває 

своє місто, його ще непізнані куточки. Отже, кожна з таких подорожей є 

відкриттям незвіданого, бо її метою завжди є пошук. 

Будь-яку літературну гетеротопію утворюють локальна історія й 

географічне знання. Більшість оповідань ґрунтуються на реальній дійсності, якій 

властиве накладання різних історичних пластів. Скажімо, у місті Б. Шульца 

вирізняється новітня його частина, екзотична сучасність, яку автор утілив у 

гетеротопії вулиці Крокодилів, що принесла із собою «дух часу, механізм 
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економіки» [157, 80]; за визначенням самого Шульца, – це гетеротопія-паразит. 

Чим же була ця вулиця Крокодилів? 

Погляд на карту каже, що це сіра пляма, щось чуже, невідоме, що стрімко 

розвивалося й брало в полон усе місто. Якщо ж вивчати вулицю Крокодилів 

ізсередини, то це: «псевдоамериканізм, прищеплений на старому ґрунті 

підтрухлявілого міста […]. Там можна було побачити дешеві, неякісно збудовані 

кам’яниці з карикатурними фасадами, обліплені потворними прикрасами з 

потрісканого гіпсу […], в яких кожне пильніше вдивляння викривало нужденну 

імітацію великоміських пишнот» [157, 80]. 

Із протиставлення вулиці Крокодилів решті міста виникає ще одна 

гетеротопія – гетеротопія мандрівки містом, різними його дільницями. Це 

мандрівка Юзефа в пошуку цинамонових крамниць, яка пролягає найдавнішою 

частиною Дрогобича, у назвах вулиць якої закодована його історія від ХІІІ ст. 

Так, назва вулиці «Соляні Жупи» сягає першопочатків історії міста, яке почало 

розвиватися й розростатися саме із цих локацій завдяки розвитку соляного 

виробництва. Це мандрівка уже згаданою вулицею Крокодилів, марна й 

безрезультатна, адже нагадувала перелистування торішніх, злежаних газет із 

комерційними оголошеннями. Це також мандрівка площею Ринок, площею 

св. Трійці тощо. Усі ці гетеротопії мандрівки формують образ блукання, який не 

знає страху, а нагадує радше «нелегальну ескападу у світ пригоди» [204, 124]. 

Блукання лабіринтами міста одночасно реалізує блукання лабіринтами-текстами 

і їхніми прихованими сенсами, як, скажімо, лабіринтами Книги чи альбому 

поштових марок. Кожна така гетеротопія мандрівки-блукання відбувається або 

горизонтально (блукання Ринком, вулицею Крокодилів), або вертикально 

(блукання сторінками Книги, сходження вглиб Весни).  

Важливо, що мандрівки героя-наратора Юзефа породжують інші –

мандрівки, подорожі, паломництва читачів реальними місцями життя й творчості 

Б. Шульца. Зазвичай літературознавці уважають такі літературні подорожі 

свідченням наївного сприйняття. Та сьогодні ці культурні практики привертають 

щораз більше уваги. Е. Рибіцька переконує, що такий тип літературної діяльності 
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перебуває на пограниччі між культурною історією читання та культурною 

історією подорожування. Польська дослідниця називає їх «лектуровими 

подорожами» [262, 223]. Кожна така лектурова подорож містить у собі 

інтерпретацію і літературної творчості, і її зв’язків з географічним простором та 

його пам’яттю. Такі подорожі порушують гомогенність художнього світу та 

гегемонію нормативного читання [177, 164 – 175]. 

Виразним прикладом літературної паломницької стратегії інтерпретації 

літературної творчості й географії реального простору є розповіді та спогади 

учасників Міжнародних фестивалів Бруно Шульца, які відбуваються у Дрогобичі 

щодва роки від 2004 р. Нерідко сприйняття лектурових подорожей міметичне, бо 

кожен усвідомлює, що є різні Дрогобичі: Дрогобич початку ХХ ст., поетичний 

Дрогобич «Цинамонових крамниць» та сучасний Дрогобич, який людина сприймає 

безпосередньо під час мандрівки. Часто межі поетичного і реального Дрогобичів не 

те що збігаються, але навіть ототожнюються. Це коли подорожани помічають 

кольоровий блиск бруківки на площі Св. Трійці чи проходять повз будівлю аптеки 

на розі Ринку, яка донедавна зберігала свій автентичний вигляд і в якій справді 

відчувався запах лікарських трав і малинового соку. 

Часом метою туристів є пройти слідом Юзефових пошуків цинамонових 

крамниць. Для них цей шлях є спробою зрозуміти, відчути й пережити світ 

«Цинамонових крамниць», натомість Юзеф подорожує містом Шульца, щоб 

відчути і пережити рідне місто. Пошук ним цинамонових крамниць – це певною 

мірою пошук власного дитинства, коріння, самого себе. Отже, турист здійснює 

подорож крізь текст та крізь реальний простір, – це дві подорожі, під час яких 

відбувається не тільки ототожнення, але й інтерференція літературної творчості 

та географічного простору. 

Сьогодні лектурові подорожі – це медіальні процеси. Для них створюються 

різноманітні путівники та мапи, де зазначено не тільки об’єкти, пов’язані з 

життям та творчістю письменника (його будинок, будинок гімназії, вілла Ландау), 

але й об’єкти, пов’язані з його творчістю (скажімо, вілла Б’янки, прототип якої – 

вілла Зімана, нині будівля Палацу мистецтв, що є відділом міського музею 



120 

«Дрогобиччина»). Оповідання «Цинамонові крамниці» – своєрідний путівник 

Дрогобича, за допомогою якого читач-турист бачить ці місця по-іншому, з 

погляду літератури. Е. Рибіцька, зокрема, пише, що «мандрівка за Шульцом із 

часом перетворюється на мандрівку з Шульцом, а Вулиця Крокодилів – це елемент 

культурної матриці, за допомогою якої поляки концептуалізують уявну географію 

України» [263, 233]. Отже, Шульцівські нарації – це не лише матеріал для 

формування туристичних маршрутів, але й своєрідні інтерпретаційні дороговкази 

для відкриття сучасної України, певна матриця чи код, за допомогою якого 

прочитують (передусім поляки) код України. А коли виникають розбіжності між 

реальним і фікційним простором, тоді розпочинається уявна мандрівка містом. 

Як бачимо, топографію історії в літературних текстах утворюють 

гетеротопії, у яких зв’язок між простором і пам’яттю виражається у формі 

матеріальних слідів. У цьому зв’язку простір є медіумом матеріальної й 

культурної пам’яті, де збережені: 1) тяглість історії (місця поколінь); 2) місця-

залишки давньої культури, цілісність якої не збереглася через утрату тяглості 

(давні вілли, частково площа Ринок); 3) місця-травми або втрачені місця 

(єврейська дільниця Лан у Дрогобичі, чи вулички Дрогобицького ґетто) [162, 324]. 

У прозі Б. Шульца виразом цих медіумів культурної пам’яті є дім батька як 

центр мікрокосмосу, захисту й освоєнння. Це місце поколінь, місце, в якому 

збережено тяглість, це батьківський дім, фортеця. Виявом місць-залишків в 

дилогії є видозміна центральної частини міста через появу вулиці Крокодилів, 

що розпочиналася одразу за одним із кутів площі Ринок і суттєво порушувала 

архітектурні традиції австро-угорської монархії. Медіумом культурної пам’яті й 

місцем-травмою є цинамонові крамниці, матеріального відповідника яких не 

існує. Цинамонові крамниці, геніальна епоха – це ті місця-травми, які до кінця не 

сповнилися, не утвердилися й очікують на своє відкриття, бо в історичній 

«тяглості і спадкоємності» [157, 132] наявні також події, що «не мають у часі 

свого власного місця […], що настали запізно» [157, 132]. У такому разі вони 

упорядковуються в бічні відгалуження історії, де існують за специфічними, 

тільки їм властивими законами.  
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Тож сучасні лектурові подорожі як спільна мандрівка за Шульцом і разом 

із Шульцом – це спроба «в одному з моментів історії збочити в таке 

відгалуження, на глуху колію, й пустити нею той нелегальний ряд подій. Тільки 

без побоювань. Усе трапиться непомітно, читачем навіть не хилитне. Хтозна – 

можливо, саме в мить, коли ми про це кажемо, нечиста маніпуляція вже позаду, 

й ми вже виїхали на свою глуху колію?» [157, 133]. 

Часопростір міста в Б. Шульца виражається в гетерохронії з оманливим 

календарним часом, тож усі гетеротопії впорядковані за принципом межування 

зовнішнього й внутрішнього просторів (поміжності) та правил їхнього 

відкривання, переходу й подолання. Якщо є замкнені простори, то є й механізми 

чи правила їхнього відкриття та освоєння. Зазвичай основним правилом є не 

боятися, покладатися на свої відчуття й інтуїцію, як у цьому переконує нас автор, 

проводячи до підземель чи мандруючи нічними вулицями. Єдиною перешкодою 

для здійснення такої мандрівки є страх як невпевненість, сумнів чи тривога 

(оповідання «Друга осінь»). Натомість страх як трепет, таємниця є стимулом до 

відкриття і входження в невідомі світи. Відкритим просторам притаманний різний 

ступінь відкритості: лінійний, коловий, циклічний, вертикальний. Лінійний 

спостерігаємо тоді, коли рух відбувається без перешкод і застережень, як, 

скажімо, прогулянка малого Юзефа з матір’ю площею міста в оповіданні 

«Серпень». Про колову просторову відкритість говоримо лиш тоді, коли герой 

рухається по колу, щоразу повертаючись до своєї відправної точки. Саме так 

Юзеф вивчав територію навколо вілли Б’янки, яку обходив довкола, щоб краще її 

пізнати й розгадати всі її таємниці. Натомість циклічна й вертикальна просторова 

відкритість можливі лише за умови впливу часового чинника, утілившись у 

гетерохроніях. Циклічна просторова відкритість можлива за умови керування 

часом, коли герой може перебувати одночасно в кількох місцях. Саме такі 

незвичайні пригоди відбувалися з Юзефом і його батьком у санаторії, де часом міг 

керувати доктор Ґотард. Вертикальна відкритість є найвищою просторовою 

формою, що уможливлює контакт головного героя з іншим, вищим і потойбічним. 

Такий контакт відкривається Юзефові в його домі, коли на нього спадає благодать 
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творення – це вертикальна відкритість, спрямована вгору. Коли ж Юзеф сходить 

до підземель і відкриває праісторію та прасенс світу, тоді йому відкривається 

вертикальний контакт, скерований униз. Окрім героя-наратора, силу й велич 

вертикальної просторової скерованості вгору переживає також місто Шульца, яке 

він майже ніколи надовго не покидав і куди завжди повертався: «Злітаю зором 

понад цю низовину, простору і складчасту, ніби плащ Бога, скинутий кольоровою 

плахтою коло порогів неба. Бо ця низовина, ця країна вся підлягає небові, тримає 

на собі його кольорове склепіння, безліч разів повторене, оточене галерейками, 

верандами, розетками та вікнами у вічність. Ця країна рік за роком вростає в небо, 

розчиняється в зорі, переходить у янголинність, уся пронизана відблисками 

великої атмосфери» [157, 339]. 

Гетеротопія дому, крамниці як будинку, вулиці й мандрівки вулицями – це 

неупорядковані простори міста, без чітко окреслених меж, які створюють 

враження надзвичайно крихкого і хаотичного світу, де людина відчуває себе 

загубленою. Таке відчуття засвідчує, наскільки важливими для людини є 

просторові межі в загальному сприйнятті дійсності. 

На відміну від більшості текстів Б. Шульца, де осердям просторової й 

топографічної локалізації є Дрогобич, рідне місто автора, в оповіданні про місто, де 

розташований санаторій, з перших слів відчувається настороженість, а позицію 

автора можна охарактеризувати як буття-не-на-місці. У цей стан автор уводить 

свого героя поступово, через відсилання до низки інших гетеротопій, як, скажімо, 

гетеротопії природи, яка функціонує за власними внутрішніми законами. 

Оповідання «Санаторій під Клепсидрою» відкривається гетеротопією потяга, 

яка презентує циклічний рух і рух, чітко спрямований з одного місця в інше. 

Відомо, що Юзеф прямує до санаторію, про який йому нічого не відомо. У Шульца 

гетеротопія потяга надзвичайно розбудована, у ній можна виокремити дві складові: 

рух забутою колією та саму гетеротопію потяга. Коли говоримо про гетеротопію 

руху, то мусимо враховувати принципи її функціонування та основні 

характеристики, а саме: принцип пам’яті-забуття (хто ж тоді пам’ятає про цю 

колію, якщо вона забута, а якщо хтось і пам’ятає, то чи існує вона насправді, чи 
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тільки в уяві наратора?), принцип історії/часу (в якому часі вона існувала – 

минулому, теперішньому чи майбутньому?, як ці часи співвідносяться між собою, 

якщо нівелюється теперішній час?) та принцип цілісного й нерозривного існування, 

бо колія – це суцільна, різнобічно спрямована пряма: тією самою колією потяг 

може рухатися в два боки – з певного місця і до нього. Гетеротопія забутої колії 

містить у собі виразну часопросторову домінанту, яка вказує на те, що є також інша 

головна колія, якою теж можна дістатися до місця призначення, але воно буде дещо 

іншим через відмінні часові та просторові характеристики бічної й головної колій, а 

також самого потяга. 

Про те, що Юзеф насправді приїхав незвичайним потягом, говорить і він 

сам, і санаторний доктор Ґотард, пор.: «Подорож тривала довго. Тією бічною 

забутою колією, що нею потяг курсує лише раз на тиждень, їхало всього пару 

пасажирів» [157, 260] та «Ми висилали по вас на станцію нашу санаторну 

коляску, але ви прибули іншим потягом» [157, 264]. 

Глибоко екзистенційною гетеротопією-рухом є гетеротопія потяга, 

справжня суть якої розкривається лише наприкінці оповідання, утворюючи 

своєрідне його обрамлення: усе починається з потяга та ним і завершується. Якщо 

спочатку потяг – це дивний простір, лабіринт, у якому коридори заламуються під 

різними кутами, то наприкінці – це нова Юзефова домівка, з якої він не може 

вийти, вже не може повернутися до нормального життя, тож залишається поміж: у 

потягу, між санаторієм і своїм світом – він там застрягає. Юзеф відмовляється від 

санаторію, бо не може жити за його законами, передбаченими експериментом 

оберненого часу. Однак, сам цього не бажаючи, Шульців герой стає частиною 

цього експерименту, і це ускладнило його повернення до нормального способу 

існування. У цій гетеротопії яскраво виражається функціональний принцип 

відкритості-замкнутості, ізоляції та загрози від перетину межі без відповідної 

підготовки: «З того часу я все їду і їду – немовби поселився на залізниці, де сяк-

так терплять мене, що поневіряється з вагона до вагона. Величезні, наче кімнати, 

вагонні приміщення повняться сміттям і соломою, протяги наскрізь 

висвердлюють їх у сірі й безбарвні дні» [157, 286]. 
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Гетеротопія перманентної подорожі й неприв’язаності до одного місця 

прирікає наратора на марґіналізацію та відчуженість. Юзеф утрачає зв’язок із 

навколишнім простором, закоріненість у конкретне місце, тобто руйнується 

логічний зв’язок географії, пам’яті і традиції, а пов’язаність цих трьох елементів 

формує місце, а не простір. Інакше, Юзеф залишається в певному просторі (у 

просторі потяга), але втрачає власне місце у просторі нормального людського 

існування. 

Центральною й домінантною гетеротопією цього оповідання є санаторій, 

який вирізняє своєрідна організація простору та експеримент із часом. Саме 

завдяки часовій домінанті гетеротопія санаторію переростає у гетерохронію. 

Однак, на відміну від М. Фуко, який розуміє гетерохронію як особливий простір, 

у якому час губиться в просторі, поглинається ним, Б. Шульц творить особливий 

простір якраз за допомогою маніпуляцій із часом. Бажання Юзефа врятувати 

батькові життя змушує його погодитися на експеримент, який полягає в тому, 

що «[…] ми тут (у санаторії – прим. В.Р.) повернули час назад. Ми тут у нас 

спізнюємося з часом на певний інтервал, довжину якого неможливо окреслити. 

Справа зводиться до простого релятивізму. Тут батькова смерть ще не відбулася 

– та сама, яка вже досягла його у вашій країні. […] Ми реактивуємо минулий час 

із усіма його можливостями, зокрема і з можливістю одужання» [157, 264]. 

Отже, ефекту гетерохронії досягнуто шляхом нового інтерпретаційного 

підходу до співвідношення понять людина й місто як соціальний, культурний і 

політичний простір, з відмовою від циклічності, закоріненості й традиції. 

Реалізація санаторної гетеротопії стала можливою внаслідок вилучення 

теперішнього часу й включення його до простору та завдяки реактивації 

минулого, що, відповідно, дало змогу розвинутися й утвердитися майбутньому 

часові. Саме тому Юзеф, який звик вірити теперішньому, не міг зрозуміти, що 

відбувається з батьком у санаторії. 

Одним із механізмів реалізації санаторної гетеротопії стали сон і марення. 

Про цей секретний метод розповідають доктор Ґотард і покоївка: «Ми даємо 

нашим пацієнтам якомога довше поспати: бережемо їхню життєву енергію. […] 
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У нас так завжди. Всі сплять. […] Зрештою, ночі тут не буває» [157, 265, 262]. У 

санаторії усі сплять – днями, тижнями, місяцями; вони не відчувають плинності 

часу, вони мандрують «порожніми краєвидами сну, завжди в дорозі на стрімких 

гостинцях дихання, то легко і гнучко з’їжджаючи з лагідних схилів, то насилу 

спинаючись по вертикальній стіні хропіння» [157, 277 – 278]. 

Отож, гетеротопія санаторію стала можливою завдяки часовому дисбалансові 

та втручанню в людське існування, деформоване до умовної, «жалюгідної 

видимості життя». Відтак батько Юзефа – це тільки напівреальна людина, «що 

живе настільки умовним, відносним і обмеженим стількома застереженнями 

життям! Ніде правди діти – треба було багато доброї волі, щоб визнати за нею хоча 

б якийсь різновид існування. Це був гідний співчуття життєвий сурогат, що постав 

лише завдяки загальній поблажливості, тому ‘consensusomnium’, з якого черпав 

свої мляві соки» [157, 269]. 

Основним принципом функціонування Шульцової санаторної гетеротопії 

стала перервана хронологія часу, відсутність послідовності подій, утрата 

причинно-наслідкового принципу існування. Юзеф не розуміє, що ж насправді 

відбувається: чи батько лежить хворий у ліжку, чи веселиться в місцевому 

ресторані: «Як це зрозуміти? Чи батько сидить у ресторації, охоплений 

нездоровими амбіціями, чи тяжкохворий у своїй кімнаті? Чи їх двоє?» [157, 275]. 

На ці запитання згодом відповідає сам Юзеф: «В усьому винен швидкий 

розпад часу, неконтрольованого з неослабною пильністю» [157, 275]. 

Маніпуляції з часом не можуть бути ані контрольованими, ані підвладними 

звичайній людині, але можуть мати фатальні наслідки, коли немає узгодженості 

індивідуальних часів людей, що перебувають в одному просторі. Юзеф і батько в 

просторі санаторію жили у різних часових вимірах. Їхній час уже давно був «[…] 

дощенту зужитий, зношений іншими людьми, протертий і в багатьох місцях 

дірявий, випрозорений, мов сито. […] цей час наче виблюваний […] – час із 

других рук» [157, 278]. 

Експеримент санаторію утворює рухомий простір-паузу завдяки 

активності самого простору, який, зберігаючи в собі сліди (знаки) минулого, 
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приводить у рух усе, що до нього належить, а присутність, як категорія 

теперішності, виражається у формі минулого або майбутнього. Такі 

часопросторові маніпуляції небезпечні, тому, розважаючи про гетеротопію 

санаторію, необхідно керуватися застереженням Б. Шульца, висловленим його 

героєм-наратором: «Простір для людини, в ньому буяньте собі досхочу, йдіть 

перевертом, ходіть на головах, стрибайте із зірки на зірку. Але заради Бога – не 

чіпайте часу!» [157, 279]. 

Наприкінці свого перебування в санаторії Юзеф сам собі зізнається, що цей 

експеримент невдалий, що він із батьком «потрапив у пастку» [157, 277]. Таке 

відчуття підсилює низка інших гетеротопій. Це, зокрема, гетеротопія коридорів з 

дверима, за якими нікого й нічого немає; гетеротопія дзеркала, в яке дивиться 

Юзеф, але не бачить себе, бо по той бік дзеркала, у його глибині, видніється лише 

каламутна точка. Гетеротопія дзеркала постає також в оповіданні «Самота», де 

мотив дзеркального відображення замінено іншим, глибшим образом, тобто 

погляд на себе як на когось іншого. «Часом я бачу себе у дзеркалі. Дивний, 

смішний і болючий ефект! Його соромно визнавати. Я ніколи не бачу себе в 

анфас, лицем до лиця. Я лише трохи глибше, трохи далі стою в надрах дзеркала, 

дещо збоку, там нерухомо, дивлячись убік і дещо назад, за себе. Наші погляди 

перестали зустрічатися. […] він […] ніби й не чув про мене, ніби зайшов сюди 

крізь багато дзеркал і вже не зміг повернутися» [157, 232]. 

До них належить і гетеротопія телескопа, що є своєрідним телепортатором, 

який деформує просторові відстані й виміри: «[…] я поліз глибше в задню 

камеру апарата. Тепер у полі зору пристрою я міг стежити за покоївкою, що 

йшла напівтемним коридором Санаторію з тацею в руках. Вона оглянулася і 

скривила губи в усмішці. Хіба вона бачить мене, подумав я. […] я сидів у задній 

камері телескопа, мов у лімузині. Легкий подих двигуна – й апарат увесь 

зашелестів, як паперовий метелик, а я відчув, що він пересувається разом зі 

мною й завертає до дверей» [157, 272]. 

Гетеротопія санаторію в Шульца – це особлива просторова репрезентація, 

яка відображає прихований марґінальний бік реальної дійсності. Батько Юзефа 
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помер, однак у санаторії його життя реанімували, так, як продовжують у музеях 

існування старих речей. Аналогія з музеєм виводить санаторій, у якому батько 

перетворився на музейний експонат, поза часові межі, в ніде. Одночасно 

санаторій набуває ознак кладовища, бо батько мертвий і його пристанищем є 

кладовище, тому існування у санаторії є лише ефектом квазі-вічності [187, 123]. 

Окрім санаторію-музею, в «Другій осені» Б. Шульца постає місто-музей як 

реактивація минулих цінностей, які в минулому були суттєво переоцінені 

місцевими патріотами [157, 237], а насправді фальшиві, бо «увесь цей світ давно 

приречений і давно застарілий» [157, 238]. 

Гетеротопія як особлива форма існування завжди перебуватиме на 

пограниччі – географічному, культурному, соціальному, політичному. Однак, 

коли це пограниччя сягає екзистенційного виміру, то така гетеротопія стає 

небезпечною для всіх. Саме тому Юзеф не може залишатися в санаторії, але й 

вихід із нього теж уже неможливий. 

Топографія як стратегія читання допомагає пізнати простір горизонтально, 

тобто його регіони, топоси і місця. Б. Шульц доволі часто ототожнює Дрогобич 

зі сторінками Книги, фрагментом тексту або ж бібліотекою, тобто він є місцем, 

де поєднані різні простори, що творять гетеротопії Книги, Автентику й альбому 

поштових марок. Автор «Цинамонових крамниць» неодноразово наголошує, що 

його світ збудований словом («Мітологізація дійсності»), яке формує місто як 

текст, міф чи Книгу.  

У гетеротопії Книги є низка конотацій. Для Юзефа Книга асоціюється з 

часом дитинства і батьком, коли «вона лежала на батьковому столі у всій своїй 

славі, а батько, безгучно занурившись у неї, наслиненим пальцем терпляче 

потирав рельєфи її перебивачок, поки сліпий папір не починав тьмяніти, 

мутнішати, повнитися блаженним передчуттям – і от уже він облазив 

промокальними клаптями, відслоняючи краєчок чогось подібного на павичеве 

око з віями, а погляд, умліваючи, зіходив у незайманий світанок Божих барв, у 

чудову вільготу найчистішої лазурі. 
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О спадання полуди, о вторгнення світла, о блаженна весно, о батьку…» 

[157, 117 – 118]. 

Батько вважав, що Книга – це міф, який із роками втрачає актуальність, а 

для Юзефа вона – постулат і завдання, Автентик, «святий оригінал», який вічно 

сяє, як зоря, завжди повертається і є без міри, бо «не бажає кінчатися» [157, 127]. 

Отже, Книга не може бути матеріальною, такими є лиш її сліди, утілені в різних 

книжках, в ілюстрованих журналах, у зшитках і навіть у Біблії, яку Юзеф 

називає невдалим апокрифом, тисячною копією й недолугим фальсифікатом. 

Ж. Налевайк уважає, що «Книга перестає розумітися як первинно 

втрачений текст цілісності, який можна й необхідно віднайти і який відкриває 

таємницю одвічної й незмінної постаті всього, що було й буде. […] Переоцінка 

міфу Книги полягає також у тому, що в неї відібрано гарантію і стабільність 

божественного авторитету, підважено монологовість і непорушність. Слова 

наведені не для інтерпретації, а для віри. У дусі такого прочитання кожен 

смертний, втягнений у різні перипетії, пише її собою, своїм тілом і життям, 

приречений на екзеґетичну довільність, семантичну непрозорість екзистенційних 

ситуацій» [235, 248]. 

За «Шульцівським словником», мотив Книги набуває міфічного виміру, 

стає апокрифом, який означає «1) фрагмент оповіді, доданий до головної оповіді, 

що веде до віддалення від неї в напрямку непередбачуваних дигресій; 

2) вторинну оповідь, яка наслідує первинну оповідь; фальсифікат, який вдає 

оригінал. Обидва використання є метафоричними і належать до символічної 

стратегії вираження невиражального у творах Шульца» [280, 24]. 

Книга відкривала молодому хлопцеві невідомі аспекти світу саме під час 

читання, при цьому він завжди залишався відкритим на всі можливі зміни й 

перевтілення. Це відкриття було можливим тільки за умови уважного читання, як 

це спостерігаємо у випадку з альбомом для марок, який Рудольф уважав звичайною 

колекцією марок, а для Юзефа – уважного читача – він став дороговказом, який 

допоміг розплутати складний текст тогорічної весни [157, 175]. 
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На думку В. Меньок, Книга була «першоелементом буття, істотою і 

причиною світового ладу, мітом в його утвердженні і подоланні, покликанням і 

призначінням мистця, його безконечною вірою у необхідність пошуку сенсу» 

[71, 577]. Цей образ-ідея Книги в оповіданнях Шульца втілюється у: 1) автентику 

як ідея первинного буття, як джерело і початок усіх книжок, як простір 

комінукації з глибинним і вічним сенсом; як міф, як пошук цього первинного 

сенсу; 2) місії й особистому призначенні, вираженому в розкодуванні альбому 

для марок; 3) відкритті таємниці і об’явленні [71, 576]. 

Альбом для марок став не тільки символом екзотичних і далеких світів, але 

й ключем до генеалогії цісарської родини. Отож, альбом, як і Книга, стає 

особливим інструментарієм, за допомогою якого герой-наратор пізнає світ. 

Зустріч Юзефа з марками містична, у ній вони втрачають своє колекціонерське 

призначення, набуваючи властивостей інструментарію, за допомогою якого 

розшифровано історію цісарської сім’ї. 

Альбом як одна з матеріалізацій Книги функціонує дещо по-іншому: якщо 

Книга – це джерело усіх історій, фабрика фабул, то альбом для марок і марка – 

це засіб і прийом, за допомогою якого можна відкривати приховані історії та 

сягнути фрагментів Книги: «Альбом – універсальна книга, компендіум усього 

знання про людське. Ясна річ – в алюзіях, недомовках, підказках. Потрібна деяка 

здогадливість, відвага серця, деякий політ – і ви знайдете лінію, вогнистий слід, 

оту блискавицю, що протинає сторінки» [157, 177]. Марка Шульца змінює світ, 

актуалізує його інші можливі реалізації, оголює форму світу для невідомого 

змісту, який може її наповнити. Марки були для Юзефа знаками, скороченнями, 

формулами, рецептами цивілізацій, амулетами, за допомогою яких можна було 

не тільки відчути сутність різних кліматів і провінцій, але й заволодіти новими 

землями, усім світом. Альбом з марками став Юзефові Божим дарунком: «Ти 

розкрив переді мною той альбом, о Господи, й дозволив мені мимохідь кинути 

оком у цю книгу, що вся осипалася блиском, у цей альбом, що сторінка по 

сторінці скидав шати, щоразу яскравіший і дивовижніший… І хто ж дорікнув би 

мені, що тої миті я завмер – просвітлений, безпорадний зі зворушення, а з 
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переповнених блиском очей текли сльози? Який сяйливий релятивізм, який 

коперніканський переворот, яка відносність усіх категорій та понять! Отже, аж 

стільки способів існування дав Ти нам, Господи, отже, Твій світ таки не 

піддається рахункам!» [157, 155]. 

У «Весні» Б. Шульц уводить також мотив паноптикуму, прямо відсилаючи 

нас до моделі паноптикального суспільства М. Фуко, у якій першорядного 

значення набувають наглядач-спостерігач і той, за ким спостерігають або 

наглядають. Поява дихотомії наглядач – піднаглядний актуалізує поняття 

«влади» й «бачення», а отже, стеження, нагляду та контролю. 

З’ясуємо насамперед значення та генеалогію поняття «паноптикум». 

Термін «паноптикум» увів англійський філософ Дж. Бентам на позначення 

особливого виду в’язниці, спроектованої 1787 р. Він давав змогу одному 

наглядачеві стежити за всіма ув’язненими одночасно, при цьому ув’язнені не 

знали, що за ними наглядають. Охоронець-наглядач міг залишити пост, однак 

в’язні продовжували відчувати себе під наглядом. Паноптикон став ідеальним 

апаратом влади, який М. Фуко назвав вишуканим механізмом привласнення, 

«непересічного домінування, необмеженого й утвердженого у вигляді особливої 

волі пана, його корпусу» [190, 163 – 164]. Для М. Фуко паноптикон Бентама став 

найідеальнішою реалізацією нагляду, яка виключала попередні примітивні 

тактики дисциплінування суспільства, при цьому зміцнюючи владу: 

«Паноптичне упорядкування забезпечує формулу […] генералізації. На рівні з 

елементарним механізмом, який легко переміщається, програмує 

функціонування основ суспільства, яке повністю пронизане і покроєне 

дисциплінарними механізмами» [190, 251]. Цей механізм творить досконале 

суспільство, у якому, за М. Фуко, «моральна екзистенція особистості проходить 

у ізоляції, натомість спільнота особистостей організовується в рамках чіткої 

ієрархії, за винятком горизонтальних реляцій, адже будь-яка комунікація може 

здійснюватися лише вертикально» [190, 230]. 

У світі паноптикуму кожен його учасник доведений до рівня самонагляду, 

адже ніколи не відомо, за ким у цю хвилину спостерігає наглядач. Отже, в’язниця 
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Дж. Бентама репрезентувала паноптичну модель влади. Її представники 

наглядають за «мешканцями» паноптикуму в такий спосіб: наглядач перебуває на 

вежі (вгорі) і згори (pan) наглядає (opticum) за в’язнями, які перебувають внизу. 

При цьому самі в’язні не знають, чи наглядач у цей момент дивиться на них, чи 

відвів очі, чи, можливо, відпочиває або спить. Ця модель згодом була застосована 

в інших сферах людської діяльності; залежно від типу паноптичної інстанції, її 

«мешканцями» могли були робітники, учні, хворі тощо. За Дж. Бентамом, 

наглядачі й піднаглядні мають перебувати в одному приміщенні, тоді як основний 

принцип паноптикуму М. Фуко – це підконтрольність, що уможливлює 

систематизувати й упорядкувати простір офіційної влади з метою її увиразнення, 

прочитуваності й прозорості. Досконалим шляхом досягнення цієї прозорості є 

просторова структура, максимально спрощена геометрично, присутня майже у 

всіх утопіях «ідеального і досконалого міста». Це квадрат або прямокутник. 

В оповіданні «Весна» з’являється паноптикум, дія якого нагадує принцип 

моделі влади М. Фуко, але в дзеркальному відображенні. Паноптичні фігури – це 

очільники й представники влади однієї з найбільших імперій у Європі, які 

опиняються під наглядом Юзефа, що перебуває в найвигіднішому положенні: він 

не переміщається, але має можливість спостерігати за всіма «мешканцями» цього 

паноптикуму. Ця Шульцова алегорія вказує на те, що представники влади можуть 

бути піднаглядними – типова політична ситуація більшості країн ХХІ ст., коли 

кожен політик перебуває під поглядом безлічі очей (телекамер, журналістів тощо). 

Така обернена паноптична модель влади Шульца наче пророкувала зміни в 

геополітичній системі влади, яка відбулася на зламі ХХ і ХХІ ст.  

Аналізуючи паноптикум Шульца, стикаємося щонайменше з двома 

основними проблемами: 1) спосіб творення цього «ідеального» суспільства; 

2) зв’язок паноптикальної культури й міста. 

Перша проблема пов’язана зі способом формування нової спільноти 

шляхом оживлення воскових фігур, воскресіння яких стало імітацією процесу 

творення Словом, коли Юзеф шепоче їм на вухо певні слова і вони 

прокидаються: «[…] я ніч у ніч відбуваю ці невимовно важливі засідання в 
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Паноптикумі, які до пори мусять лишатись у найглибшій таємниці. […] я в 

закіптюженому світлі кількох свічок головую на конференції в цьому товаристві 

достойників. Адже там, серед них, є й короновані голови, і вести з ними 

перемовини справа аж ніяк не легка. З давніх часів вони зберегли свій 

безпідставний героїзм, нині порожній та безглуздий, свій вогонь, своє спалення у 

вогні якоїсь концепції, покладання всього життя на одну карту. Ідеї, задля яких 

вони жили, одна по одній здискредитувались у прозі буднів, ґноти всередині 

повигорали, а самі вони стоять намарне з нерозтраченою динамікою і, 

непритомно блимаючи очима, чекають на останнє слово своєї ролі. Як легко в 

таку мить сфальшувати це слово, підсунути їм першу-ліпшу ідею […]. Я 

схилявся над ними, пошепки вимовляючи найістотніші для них слова, які мали б 

ударити в них електричним струмом. Вони розплющували одне око» [157, 210]. 

Щоб оживити фігури, Юзеф використовує один з перших відомих людині 

механізмів візуального контролю – абсолютний погляд (абсолютний погляд як 

перша ознака комунікації з’явився в племінних суспільствах, коли ватажок 

племені одним лиш своїм поглядом умів віддати наказ підлеглим), який у 

поєднанні зі словом утілеснюється й уможливлює деміургічний акт оживлення. 

Оживлена гвардія кволих, але геніальних інвалідів стала речовим 

утіленням батькового трактату про манекени, в якому він проголошував, що 

матерії властива безконечна плідність, тому кожен здатен її «згинати, 

формувати, кожному вона підвладна» [157, 38], а сама вона (матерія) чекає на це 

життєдайне натхнення. 

Реалізовуючи батькову деміургічну теорію, Юзеф усе ж не врахував 

батькових застережень: «Фігури з паноптикумів […] – то жебрачі пародії на 

манекенів, але навіть у цьому вигляді не варто ставитися до них легковажно. З 

матерією не жартують. Вона завжди повниться трагічною поважністю» [157, 43]. 

Батько переконував, що будь-яке породження двійника є трагедією, адже ми 

ніколи не довідаємося, «ким для самого себе є цей нещасний витвір» [157, 44] 

паноптикуму. Такі витвори приречені на самотність і страждання, їхній плач 
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щоночі доноситься з тих ярмаркових буд, наче «розпачливий хор усіх тих фігур з 

деревини і порцеляни, що гатять кулаками об стіни своїх в’язниць» [157, 45]. 

Яку ж мету переслідував Юзеф своїм деміургічним актом? 

Юзеф оживляє фігури паноптикуму не тільки задля того, щоб повернути 

Б’янку, а й щоб засвідчити власну здібність творця. Насправді зміни відбулися не у 

воскових фігурах, а в Юзефі, який усвідомив, що він не тільки «головує на 

конференції» [157, 210] паноптикуму, а й перетворюється в тирана-самозванця, що 

«у своєму засліпленні взявся переповідати Писання, хотів тлумачити Божу волю, з 

фальшивим натхненням хапаючись за сліпі докази та обриси, що миготіли де-не-де 

в альбомі для марок. На жаль, я поєднував в довільні фігури. Я нав’язав цій весні 

власну режисуру, підклав під її неохопний розквіт власну програму, я хотів її 

скоротити, перенацілити згідно із власними планами» [157, 215]. Користуючись 

беззахисністю і безкритичністю фігур паноптикуму, Юзеф підсуває їм «першу-

ліпшу ідею» [157, 210], а коли «освіта» просувалася вперед, він прекрасно розумів 

їхню приреченість, але, як усякий тиран, він прагнув досягти реалізації мети: 

«Нелегко сказати, чи вони осягнули всю широту ідеї, за яку мали боротися. […] 

Приречені самоспалитись у вогні якоїсь догми, вони були в захваті від того, що 

завдяки мені оволоділи паролем, в ім’я якого могли загинути у боротьбі, у вихорі 

піднесення. […] Я пишався ними. Який же вождь мав коли-небудь у своєму 

розпорядженні такий блискучий штаб, генералітет, сформований із таких 

полум’яних духів, таку гвардію…» [157, 212]. 

Отже, паноптикон Шульца з матеріальної в’язниці переходить у в’язницю 

моральну, адже тілесно ув’язнені фігури після оживлення стали заручниками 

Юзефа, і тільки після краху Юзефа-вождя, знищення музею-паноптикуму та 

звільнення його гвардії, паноптикон-в’язниця перетворюється на простір експресії 

й емансипації індивідуальностей, оскільки кожен експонат паноптикуму отримав 

можливість на самореалізацію: «ви станете вільними» [157, 218]. 

Друге важливе питання, пов’язане з уведенням метафори паноптикону, – 

це зв’язок паноптичної культури й міста. 
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Будь-яка особистість, опинившись у місті, автоматично потрапляє в зону 

чиєїсь видимості, хоч ніколи не відомо напевне, чи хтось за нею підглядає або 

спостерігає. Однак, такий процес підпорядкування відбувається невпинно і 

повсякчас, бо місто перебуває у зв’язку «спостерігач-спостережуваний», навіть 

більше – кожен, хто потрапляє в міський простір, одночасно стає наглядачем і 

піднаглядним без попереднього розподілу ролей. Усвідомлення людиною того, 

що за нею ведеться постійний нагляд, призводить до автономного 

функціонування влади. 

З’ява паноптикуму-музею в місті Б. Шульца викликала неабияке 

зацікавлення міщан: коли Юзеф з Рудольфом увійшли до «яскраво освітленого 

простору, у ньому було вже людно» [157, 192]. Це був намет (замкнений простір) 

із платним входом та наглядачем. Отже, паноптикум як музей, театр ілюзій 

викликав у людей зацікавлення як щось екзотичне й небуденне. Однак, для 

Юзефа паноптикум став претекстом і можливістю реалізації його надзвичайно 

важливого деміургічного плану: членів паноптикуму включили в певну, їм не 

властиву, гру, у гру в місто-фікцію (М. Оже), яке функціонує завдяки уяві, кожен 

елемент якої є підказкою до розгадування головної таємниці міста – його 

матеріального й чуттєвого буття. За допомогою Книги, паноптикуму, альбому 

для марок Юзей сягає міста-автентика, в якому намагається віднайти втрачене, а 

цим утраченим є роки дитинства, «геніальна епоха». 

Зважаючи на основну функцію паноптикуму – нагляд або 

споглядання/спостереження, зауважимо, що автор споглядає-наглядає не тільки 

за «мешканцями» міста, але насамперед за всією його цілісністю, яку формують 

люди, архітектура й природа. Отже, це не тільки нагляд за батьком, Тлуєю, 

Б’янкою, але також спостереження-нагляд за весняними сутінками, червінню, 

літнім днем, віллою Б’янки тощо. Шульцові притаманний радше процес 

стеження/спостереження, бо саме такі слова найчастіше повторює наратор: 

«Часом я спостерігаю…» [157, 374], «спостерігаючи за…» [157, 327]. Саме вони 

дають змогу засигналізувати елементи паноптикальної культури міста, яку 

можна назвати акваріумними панорамами, за якими Юзеф спостерігає й 
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наглядає, але які водночас вивчає, пізнає і творить. Саме такий процес 

притаманний містові Бруно Шульца в його дилогії «Цинамонові крамниці» і 

«Санаторій під Клепсидрою». 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

Загалом літературні тексти Бруно Шульца глибоко філософські, бо в них 

закодовані концепції часу, простору і часопростору. Тут автор презентує свою 

онтологію буття, буття в місті, яке (місто) є поєднанням індивідуальної й 

колективної історії, втіленої в гетеротопійному просторі, яке виходить далеко за 

межі реального часопростору міста. Воно є знаком геопоетичного знання міста –

внутрішнього, локального (автора і героя-наратора) і зовнішнього, загального, 

доступного кожному знання. 

Однак, місто Шульца як екстатичний проект виходить поза себе, поза свої 

межі, бо відкривається для героя, і лише таким чином воно сповнюється й 

повністю реалізується. Пізнання й креування міста героєм Юзефом відбувається 

не під час прогулянок освоєним, видимим простором, а шляхом формування 

власної мапи пунктів і об’єктів, відкритих і розгаданих під час його мандрівок. 

Тож для кожного читача текстів Шульца реальне місто Дрогобич і літературне 

місто накидатимуть свої правила, з’являтимуться щоразу інші пункти й об’єкти, 

а тому кожен читач писатиме іншу мапу Шульцового міста, яке до кінця і 

повністю не може сповнитися й реалізуватися, так само, як «геніальна епоха», бо 

місто як подія – завелике, щоб бути цілком і повністю завершеним, це стихія, яка 

відкривається тільки фрагментарно: в окремих дільницях, вулицях, завулках, 

будівлях. Таке місто завжди перебуває в боротьбі з часом, намагається 

перемогти його, щоб повернутися у минуле, в роки дитинства. І тільки за такої 

умови реалізується обітниця порозуміння, коли хронологія міста збігається з 

часом прагнень людини, взаємно поглинаючись і взаємодоповнюючись. 
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РОЗДІЛ 4 

ФОРМИ ВТІЛЕННЯ НОВОЇ ВІЗІЇ СВІТУ  

У ТВОРЧОСТІ ДЕБОРИ ФОҐЕЛЬ 

 

4.1. Особливості поетичного мислення Д. Фоґель 

 

Сьогодні ім’я письменниці, літературного критика й теоретика літератури, 

великої поціновувачки мистецтва Д. Фоґель майже невідоме в українському 

літературознавстві. Якщо про неї часом і згадують, то здебільшого в зіставленні з 

творчістю Б. Шульца чи Ст. І. Віткевича. У польському літературознавстві її ім’я 

та творчість поволі входять в обіг. Важливими є праці К. Шиманяк, яка 

реконструювала біографію і систематизувала еволюцію естетичних та 

філософських поглядів письменниці на прикладі її поетичних і прозових творів та 

теоретично-критичних розвідок, а також переклала її твори польською мовою 

[288; 289]. Інша польська дослідниця Б. Сенкевич на прикладі творчості Фоґель 

апробувала свою «теорію бачення» [275; 276]. «Теорія бачення» полягає в 

осмисленні такого типу літературних творів, у яких нарація заміняється самим 

актом писання, котрий автоматично стає своєрідним актом бачення. Йдеться про 

реалізацію окремих принципів живопису в мистецтві слова, характерних, скажімо, 

для кубізму, конструктивізму чи сюрреалізму. У такому літературному 

живописанні домінантною стає предметність світу, його формальна сторона, що 

відтворює сутність кожного «баченого» предмета [див. 112]. 

2010 р. в журналі «Всесвіт» з’явилися український переклад фрагментів з 

циклу «Акації квітнуть» Д. Фоґель та біографічна розвідка про письменницю, 

але аналізу творів там не представлено [43]. Наше дослідження – це перша 

спроба аналітичного осмислення в Україні літературної спадщини авторки циклу 

«Акації квітнуть». 

Важливо, на нашу думку, зазначити, яких фактичних помилок 

припустилася перекладачка. Перша з них – у назві циклу, яку Б. Козаченко подає 

як «Акація квітне», однак, має бути «Акації квітнуть». У польському варіанті 
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вона теж відходить від оригіналу, подавши назву «Akację kwitną» (замість 

«Akacje kwitną»), що означає «акацію квітнуть», бо «akację» – це форма 

знахідного відмінка однини іменника «akacja», а «kwitną» – 3 особа множини 

дієслова «kwitnąć». Ще одна принципова помилка – це заміна в перекладі 

підзаголовка циклу слова «монтажі» словом «колажі», що неприпустимо, 

оскільки Д. Фоґель створює й арґументує якраз теорію монтажу і фотомонтажу 

як літературного жанру (говорить про це, зокрема, в есеях «Генеалогія 

фотомонтажу і його можливості», «Монтаж як літературний жанр» та 

«Літературний монтаж (Вступ)»). Окрім цього, з перекладу Б. Козаченко 

випливає, що «монтажі» – це назва циклу, хоч насправді це його підзаголовок. І 

останнє – цикл Д. Фоґель складається з трьох монтажів, укладених авторкою в 

зворотній до хронологічної послідовності: перший – «Квіткова крамниця з 

азаліями» (1933), другий – «Акації квітнуть» (1932), третій – «Будівництво 

залізничної станції» (1931). Натомість Б. Козаченко переклала два останні (про 

перший навіть не згадує) і подає їх у хронологічній, а не авторській послідовності. 

Літературна спадщина Д. Фоґель складається з двох поетичних збірок 

«Фігури днів» (1930) і «Манекени» (1934), прозової збірки монтажів «Акації 

квітнуть» (1935), а також з публікованих у польських, польсько-єврейських, 

єврейських, гебрайських часописах теоретичних статей, численних рецензій, 

віршів та фрагментів прози. 2015 р. дві поетичні збірки Д. Фоґель вийшли 

українською мовою у перекладі Ю. Прохаська [139]. 

Постать Д. Фоґель мало досліджена в Польщі та майже невідома в Україні, 

в оглядах та наукових розвідках можна віднайти лише поодинокі згадки про неї. 

Є. Яжембський, зокрема, пише: «Дебора Фоґель, яку впродовж багатьох років 

трактували лише як приятельку письменника (Шульца – прим. Р.В.), що мала 

певні літературні амбіції, насправді була для літератури чимось значно більшим: 

автором дуже ґрунтовних критичних і теоретичних нарисів на тему сучасного 

мистецтва і літератури, віршів і оповідань, останні з яких мають багато спільного 

з оповіданнями Шульца, хоча їхня поетика є зовсім інша» [159, 47]. 
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В. Панас високо цінував Д. Фоґель як самодостатнього й незалежного 

автора, на відміну від Є. Фіцовського, якого жінки Шульца мало цікавили. 

Р. Нич, пишучи про текстовий колаж, називає Фоґель серед авторів, які у 

міжвоєнний період вважали колаж / монтаж однією із найважливіших технік 

експериментальної наративної прози, а також окреслює її монтажі як кубістично-

сюрреалістичні [92, 231]. 

Про львівську письменницю дуже тепло пише А. Ват, згадуючи, зокрема, 

як письменниця врятувала його від російських холодів, віддавши йому плащ 

свого чоловіка, і назває її у своїх спогадах «дуже інтелігентною жінкою, 

рафінованим критиком» [301, 361]. 

У польському літературознавстві творчість Д. Фоґель досліджують 

головно К. Шиманяк [288; 289] та Б. Сенкевич [275; 276]. Е. Рибіцька у своїй 

монографії «Мадернізування міста» називає Д. Фоґель авторкою текстів про 

місто та міський досвід [265, 173]. 

Специфіка культурного розвитку будь-якого регіону завжди тісно 

пов’язана з його географічним розташуванням та особливостями історичної долі. 

У Галичині, яка майже шість століть своєї історії була пов’язана з Польщею та 

півтора століття з Австрійською імперією, сформувалися тісні взаємини з 

культурними традиціями цих держав. В підавстрійській Галичині проживали два 

численні народи, які в своєму історичному розвиткові на той час ще не пройшли 

процесу секуляризації культури. Це українці та євреї. Їх об’єднувало те, що 

обидва жили й розвивалися в інонаціональному оточенні. У цих умовах розвиток 

мистецтва відбувався в напрямку збереження традиції. 

Літературне життя Львова першої третини ХХ ст. не є новою темою в 

українському літературознавстві. Літературно-ідеологічний аналіз цього періоду 

намагалися здійснити Р. Олійник-Рахманний [97], М. Ільницький [38], 

О. Тарнавський [130] та ін. 

Необхідно зауважити, що присутність і значення єврейського чинника в 

культурному розвої Львова часто замовчувалися або нехтувалися, чим головно й 

зумовлене наше звернення до цієї проблеми. Вагомим унеском у її висвітлення 
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стало видання 2008 р. 51 числа Незалежного культурологічного часопису «Ї», 

присвяченого «гебрейському Львову». Маємо насамперед на увазі вміщені тут 

статті В. Меламеда [68], М. Гона, Б. Лентох [57] в українських перекладах. 

Особливості розвитку мистецтва Галичини, його жанрову й стильову 

різноманітність проаналізовано в цьому числі часопису в працях П. Говдя, 

А. Жаборюка, О. Семчишин-Гузнер, Р. Яціва, С. Павличко. 

Щодо проблеми польського чинника в розвитку загальної львівської 

літературної картини, то важливим є 52 число Незалежного культурологічного 

часопису «Ї» за 2008 рік, яке вийшло під назвою «Польський усе-світ Галичини», 

де опубліковано український переклад статті А. Гутнікевича [28] про мистецький 

образ Львова загалом. Ці видання стали першими доступними в Україні 

матеріалами про невідомі до цього часу постаті культури. Згадано в них також 

ім’я Фоґель, однак уваги не зосереджено ані на її біографії, ані на творчості. Наше 

дослідження – це одна з перших спроб заповнити цю прогалину в історико-

літературному дискурсі про міжвоєнний період літературного Львова, 

реконструювавши творчу біографію єврейської письменниці Д. Феґель та 

з’ясувавши її роль у культурно-мистецькому житті Львова першої третини ХХ ст.  

Ю. Прохасько в передмові до «Фігури днів. Манекени» написав: «Дуже 

присутня у львівському житті в міжвоєнний час, Дебора Фоґель зовсім відсутня 

тут тепер, відсутня досі: невідома, неперекладена, непрочитана. Це така сама 

кривда і така сама несправедливість щодо неї, як і – ще кілька десятиліть тому – 

стосовно до Бруно Шульца. Втім, така сама несправедливість – вважати і 

відчувати її як вторинну до Шульца […]. Дебора Фоґель належала до самого 

серця ‘львівських середовищ’» [139, 6 – 7]. 

Д. Фоґель народилася 4 січня 1900 р. в галицькому містечку Бурштин, 

виховувалася у сім’ї з традиційними сіоністськими переконаннями. Анзельм 

Фоґель, батько Дебори, працював директором школи ім. барона Гірша, мати 

також була педагогом, працювала в Бурштині у школі для дівчат. Дебора 

працювала разом з батьками у львівському сиротинці, а згодом – учителем 

психології та літератури. У сім’ї розмовляли польською і німецькою мовами, 
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батько навчав доньку також гебрейської. Натомість не розмовляли мовою ідиш, 

вважаючи її жаргонною мовою простолюдинів. По материнській лінії Д. Фоґель 

походила зі знаної й шанованої львівської родини Еренпрайсів. Якуб Еренпрайс, 

дідусь Дебори, був відомим видавцем політичних прокламацій і релігійних 

трактатів. Брат матері, Марк Еренпрайс (з 1914 р. – головний рабин Швеції), та 

Давід Мальц (чоловік тітки Дебори) належали до найактивніших сіоністських 

діячів Галичини. Обоє брали участь у І Сіоністському Конгресі. У юності Дебора 

пройшла доволі ґрунтовну підготовку сіоністської школи. Коли сім’я проживала у 

Відні, Дебора ходила спочатку до польської, а згодом до німецької гімназії, яку 

закінчила 1918 р. Цього ж року сім’я Фоґелів переїхала до Львова. У 1919 – 

1921 рр. Дебора брала активну участь у молодіжній сіоністській організації 

«Haszomer-Haciar». Її перші оповідання були своєрідною сіоністською 

реінтерпретацією важливих подій єврейської історії. 1919 р. Дебора вступає до 

Львівського університету ім. Яна Казимира, де вивчає філософію та польську 

історію й літературу. У другому семестрі п’ятого курсу (1924 р.) вона 

переводиться до Яґеллонського університету, де 1926 р. захищає докторську 

дисертацію у професора Рубчинського. Тема дисертації – «Пізнавальне значення 

мистецтва в Геґеля та його модифікації у Ю. Кремера». 

Після захисту дисертації Д. Фоґель подорожувала європейськими 

країнами; побувала в Берліні, Парижі, Стокгольмі. Повернувшись до Львова, 

відвідує семінари професора Твардовського, але іспиту з філософії їй скласти не 

вдається. Згодом вона отримує посаду вчителя психології й польської літератури 

в гебрейській семінарії Я. Ротмана у Львові, яку під час радянської окупації 

Львова було реформовано в семінарію для вчителів мови ідиш. Тут Д. Фоґель 

почала викладати також і єврейську літературу. 

Львівська письменниця дуже часто анґажувалася в різні академічні й 

популяризаторські заходи, була, зокрема, членом товариства Гебрейського 

народного університету ім. А. Ейнштейна, своїми доповідями й рефератами 

підтримувала діяльність різних студентських організацій. А наприкінці 20-х 

років, розпочавши кар’єру публіцистки, писала на теми, що перебували на 
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пограниччі психології, педагогіки та теорії виховання. Не знала мови ідиш, але 

почала писати нею під впливом близьких друзів, єврейських письменників. Була 

прихильницею кубізму в малярстві й літературі, а також патроном художників-

«лежистів» (послідовників французького художника Ф. Леже, творця 

своєрідного стилю, заснованого на поєднанні абстрактних і напівабстрактних 

предметів з циліндричними формами) єврейського походження, зокрема, 

Е. Кунке, А. Гана, М. Фраєрінґа та інших. 

Упродовж усього періоду творчої активності письменниця намагалася 

віднайти себе в різних середовищах: у юнацькі роки приєдналася до 

сіоністського руху, згодом влилася у польсько-єврейське середовище; пробувала 

також реалізувати себе як письменниця, літературний критик і теоретик 

літератури.  

Найскладнішим творчо-ідеологічним вибором Д. Фоґель було рішення 

писати мовою ідиш, що дивувало навіть найближчих друзів. Її близька подруга 

Р. Ауербах згадувала: «Я часто помічала, наскільки важко давалося Деборі 

писати мовою ідиш. Як складно давалося їй формулювання думок цією мовою! 

Я розуміла, що її поетичний шлях ще надто новий, надто чужий для читача 

літератури ідиш. Часто доводилося мені не те щоб редагувати, а просто 

перекладати мовою ідиш її тексти з проблем мистецтва. […] Я думала, що надаю 

їй ведмежу послугу [намовляючи писати мовою ідиш]: бо ж усамітнила її, 

відокремила від культурного й суспільного кола, яке було їй ближчим і більше їй 

підходило, ніж наше ‘ідиське’ середовище. […] Суттєво й те, що, за небагатьма 

винятками, її творчість не була об’єктом зацікавлення широкого кола 

реципієнтів літератури ідиш» [294, 150]. 

Д. Фоґель почувалася в своєму рідному галицькому середовищі 

відстороненою. У рецензії на її першу збірку поезій «Фігури днів» (1930 р.) 

йшлося про те, що поява цієї відважної і некон’юнктурної книжки практично не 

набула розголосу, хоча в кулуарах про неї багато говорилося: прихильників було 

декілька, а противників – більшість. Письменниця це знала й чітко 

усвідомлювала, про що свідчить лист до Б. Шульца від 7 ХІІ 1938 р.: «[…] для 
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кого ми пишемо їдишем? […] Я на вигляд спокійніша, бо звикла, що необізнані в 

поезії легковажать мною, тим не менше, я доволі прикро відчуваю узагальнення 

та перспективи цього явища» [154, 212]. 

Перебуваючи в галицькому багатокультурному середовищі, Д. Фоґель не 

тільки доєдналася до єврейського часопису «Cusztajer» (щоквартальник, вийшли 

друком три номери – вересень 1929, липень 1930, квітень 1931), але й пильно 

стежила за розвитком українського мистецтва. Зокрема, письменниця пише 

посмертні спогади про українського художника Олексу Новаковського, 

наголошуючи на важливості національного аспекту будь-якої творчості – чи то 

художньої, чи то поетичної: «Чи не належить у тому яскравому й сильному 

академічному колориті дошукуватися специфічної ‘національної’ […] 

модифікації універсального напрямку?» [288, 183]. На думку Д. Фоґель, 

національне мистецтво (єврейське, українське, польське) не може бути 

відірваним від загального світового контексту й не відповідати духові часу. Це 

згубно для нього. Цих двох найважливіших постулатів письменниця намагалася 

дотримуватися у власному житті та творчості, хай як важко їй це давалося. 

Творчість Д. Фоґель сприймалася як щось чуже для літератури ідиш; як 

штучна, дивна, незрозуміла, претензійна й абсурдна спроба письменства. Знаки 

запитання, абсурд, ієрогліфи – так переважно сприймалася її творчість 

тогочасними літературними критиками. Сьогодні ця творчість викликає щораз 

більше зацікавлення, передусім у Польщі. Сама її авторська постать починає 

з’являтися самостійно, а не лиш у контексті досліджень творчості Б. Шульца – 

його близької подруги й літературної партнерки. 

Д. Дебора була тією жінкою, що відіграла вирішальну роль у житті й 

творчості Б. Шульца. Вони познайомилися наприкінці 20-х років в Закопаному, у 

майстерні Ст. Віткевича. На той час Д. Фоґель була докторанткою 

проф. К. Твардовського в Університеті Яна Казимира у Львові. Як пише 

Є. Фіцовський, під час цієї зустрічі Фоґель вела завзяту філософську дискусію з 

Віткевичем. Згодом знайомство Шульца з Фоґель переросло у велику дружбу та 

кохання, вони часто переписувалися й зустрічалися, однак, їхнє листування не 
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збереглося. Більшість науковців-шульцознавців переконана, що на період цього 

листування припадає становлення Б. Шульца як письменника. Пошлемося тут на 

Є. Фіцовського: «У листах Шульца до неї дедалі частіше почали з’являтися – 

крихта за крихтою, уривок за уривком – зав’язки блискучих історій, тією ж 

мірою дрогобицьких і приватних, що й міфічних та універсальних, які поступово 

почали домінувати над іншими сюжетами листування» [154, 13]. Фіцовський 

переконаний, що саме з цього листування викристалізувалася перша збірка 

оповідань Шульца «Цинамонові крамниці»: «Цинамонові краниці поставали для 

одного читача: адресатки листів, які надходили з Дрогобича до Львова» 

[135, 64], тобто для Д. Фоґель. 

Перша інтелектуальна й творча муза Б. Шульца, яку дрогобицький 

письменник ніжно називав Дозею, була його першою нареченою, але через 

спротив батьків дівчини їм не судилося бути разом. Дебора вийшла заміж за 

львівського архітектора Ш. Баренблюта, народила сина Ашер Юзефа, але увесь 

час Шульц і Фоґель – споріднені душі – листувалися й зустрічалися. Збереглося 

кілька листів, написаних Деборою до Бруно у цей період їхнього знайомства. 

Д. Фоґель була «агентом долі», «агентом вічної ідеї», і це був її свідомий 

вибір у тодішньому літературному просторі, вибір на користь свідомого 

творення нових форм мистецтва, які необхідно приходять на зміну старим, 

колишнім, вичерпаним. Цей вибір стосувався не тільки «території мистецтва», 

але й «території її власного життя». Так, у серпні 1942 р. вона залишилась у 

львівському ґетто, не скориставшись можливістю втечі чи сховку. У період 

гітлерівської окупації письменниця перебувала в стані цілковитої резиґнації й 

апатії. І власне такі відчуття реальності стали однією з найважливіших тем її 

творчості, яка ще очікує свого повернення й вивчення. 

Як одна з кількатисячних жертв акції ліквідації львівських євреїв, убита в 

серпні 1942 р. За життя, та й після смерті, Д. Фоґель наче перебувала на 

пограниччі – літературному, життєвому, інтелектуальному. За життя обрала 

складний літературний шлях, пішовши супроти волі батьків; інтелектуально 

також не утвердилася, не склавши іспит у проф. Твардовського. Є. Фіцовський 
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відверто пише, що її творчість «далека від мистецьких вершин Шульца» 

[135, 64], а особа й доля львівської письменниці цікавить його передовсім з 

огляду на її зв’язок з Шульцом. Позиція Фіцовського як дослідника Шульца 

близька майже всім шульцознавцям, які постать Д. Фоґель розглядають 

марґінально – як подругу й близьку людину дрогобицького письменника. Хоч 

саме Б. Шульц найповніше висловився про літературну пограничну ситуацію 

письменниці, написавши рецензію на перше видання «Акацій квітнуть», у якій 

до певної міри пояснив, чому її творчість була незрозумілою: «Своєрідною 

оригінальністю книги Дебори Фоґель […] є повний розрив з такою символічною 

формою, з таким принципом традиційної повісті» [153, 38]. Далі Шульц 

пояснює, що традиційна повість – це та, у якій «[…] завжди зберігається різниця 

між подвійною логікою – автономною логікою реалістичного матеріалу та 

логікою глибшого сенсу, авторської надбудови, – і в незначних переходах від 

однієї логіки до іншої, в їхньому суголоссі, переплетенні й розходженні полягає 

оригінальна гра символами, яка надає чарівності творам такого штибу» [153, 38]. 

Д. Фоґель своєю творчістю дезорієнтує читача, бо в її монтажах немає 

персоніфікованого героя (або індивідуального, як його називає Шульц), 

натомість постають натовпи ляльок, манекенів, «перехожих у штивних 

циліндрах, манікюрниць і офіціантів, загублених і заплутаних у механізмі міста, 

в ‘ходінні вулицями’, безликих та безособових постатей» [153, 39]. Отже, 

Фоґелівське місто є сукупністю не-місць (М. Оже), де важливою є 

функціональність усіх предметів і речей (у тому числі людей, роль яких зведено 

до ролі механізмів), які разом творять місто. 

Б. Шульц уважає, що це «наслідок урбанізму, якась транспозиція статики, 

закону великих чисел, сучасної атомістики на життя, біології великих людських 

скупчень» [153, 39]. Письменник уживає стосовно всього цього слово 

«деградація», але тут не йдеться про деградацію в її дослівному значенні, бо для 

Д. Фоґель відсутність індивідуального героя не означає деградації – це процес 

пошуку сучасною людиною нової форми власної реалізації, якої вона прагне 

досягти за допомогою проміжних форм, позбавлених безпосередньої тілесності – 
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геометризованих й баналізованих. Люди в монтажах позбавлені індивідуальних 

рис, вони схематичні, зведені до постаті манекена. А головним героєм стає саме 

життя з усіма його подіями й речами: 

«Папір штивний і плаский, без проспектів. Папір сумний, як люди, які вже 

нічим не можуть зарадити життю; як блідо-небесне молоко і як перкаль з 

великими рожевими квітами. 

Натомість дерево таке сумне, яким можуть бути тільки безпорадні люди; 

нудні люди, які не вміють жити з нічого: з синього повітря і з самого життя. 

Їх видно на вулицях і у вітрині фотографа. Після шлюбу замовляють 

фотографії: по десять штук і по дванадцять, на пам’ять для всіх рідних і для себе. 

Вони знають: життя потрібно відробити – усе, що належиться йому, і в 

призначеному порядку, й у свій час. (Коли цей час приходить – повчає саме 

життя, потрібно тільки покластися на життя). 

Але все не можна відробити: завжди залишається ще смерть». [294, 71 – 72]. 

Для автора «Цинамонових крамниць» оригінальність і новаторство книжки 

Фоґель криється у «[…] самій субстанції цієї прози, в самому способі нарації. 

[…] Проза Фоґель – це адекват назавжди готового, нерухомого й механізованого 

світу» [153, 41]. Б. Шульц визначає її манеру письма «окружною дорогою», 

«шкільним прикладом поетичного світогляду, реалізованого за допомогою 

мінімуму зовнішнього матеріалу» [153, 40]. Для Шульца надзвичайно важливий 

той «вроджений, первинний світогляд» [153, 40] Д. Фоґель і «прозорість візій» 

[153, 41], що взаємопроникні й будують її книжку. Тільки справжній поет, на 

думку Шульца, який іде слідом Ст. Віткевича, здатний «принести із собою 

світові» [153, 40] власний світогляд. Фоґель, за Шульцом, і є тим справжнім 

поетом: її «шляхетна стриманість і неспроможність асимілювати зміст із 

зовнішнім світом» [153, 40] є гарантією чистоти її візії. Водночас Шульц вказує 

на її жіночу сентиментальність, яку вона бере за основу механіки створеного 

нею світу; а також акцентує оригінальність «нового, несподіваного змісту, 

стільки ненавмисних прозрінь своєї відмінної від будь-чиєї візії» [153, 41]. Цій 

творчості не властиві «хитрість, спритність, пристосовництво» [153, 41], які 
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Шульц визначає як другорядні. Натомість «Акації квітнуть» «підкоряють […] 

читача не на лінії генерального наступу, а на окружній дорозі, ніби між іншим, 

мимоволі й ненавмисно» [153, 41]. Таким шляхом є сама субстанція її прози, 

тобто жанр нарації – монтаж. 

Рецензія Шульца була для письменниці надзвичайно важливою також 

тому, що сам Б. Шульц спростував усілякі аналогії, заперечив плагіат, про який 

писали стосовно «Цинамонових крамниць», і наголосив на тому, що ці висновки 

є свідченням неуважного спостереження світу Д. Фоґель, який скерований на 

пошук ладу й порядку в реальному світі та творення легенди «геометричних 

подій життя», тобто на конструювання світу наче наново, спричиненого 

відчуттями «нової легенди міста», нової дійсності [див. 260]. 

Пограничні моделі й виміри часу та простору творять ситуацію 

унікального часу, який, накладаючись на індивідуальний досвід часу, 

виражається в поетиці ностальгії. Кубістично-структурні вміння Д. Фоґель 

тяжіють до вираження характеристики соціальної й політичної ситуації нового 

часу, названого «новою легендою». Цей період спричинений політичними 

змінами й технічним розвитком. У її просторово-кубістичній творчості наче 

сконцентровано тематику того часу, а саме хаос темпоральності, викликаний 

поспіхом розвитку, під час якого відбувалося креування нових просторів і місць, 

що, відповідно, накидало нові значення і функції уже наявним. У цій діалектиці 

яскраво простежується головна суть естетичної теорії львівської письменниці – 

діалектика статики і динаміки. Один із головних героїв монтажів – «матеріал», 

«сировина»; це засадничий засіб творення нового, технічно й цивілізаційно 

розвиненого суспільства на взірець Заходу, який був для Д. Фоґель ідеалом і в 

реальному, і в літературному житті. Слово «життя» вона використовує у 

значенні кожної форми психічної, фізичної чи суспільної екзистенції або навіть 

буття загалом. Однак, воно має ретроспективний характер, який виражається у 

поетиці ностальгії, бо окремі фрагменти життя є тільки переходами від одного 

стану речей до іншого, а місце цього переходу характеризує самотність і 

ностальгія. Це приклад креування мішаної екзистенції – окремих, нез’єднаних, а 
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тільки зіставлених форм буття. Специфіка такого зіставлення полягає в тому, що 

їх можна укладати довільно: важливими є самі лінії, які з’являються в результаті 

застосування техніки колажового монтування вже готових елементів – 

«матеріалів», «сировини». 

Поєднання окремих фрагментів життя та їх дислокація нагадує гетеротопії 

М. Фуко, тобто поєднання, а точніше межування схожих між собою місць. Чим є 

пограничність у розумінні гетеротопії? Це специфічні місця, у яких поєднано 

різні простори з різними часовими системами, це одинична форма простору, 

сформована суспільством. Отже, будь-яка річ Д. Фоґель, як і її реальне життя, 

нагадує гетеротопійну пограничність. 

Ще однією вагомою особливістю прози письменниці, за Шульцом, є 

жіночність, присутня «[…] у способі набуття досвіду та в чуттєвій матерії […] у 

своєму вегетативному ритмі, в екстракті космічних пульсувань і періодів, у 

коливаннях суті, узгоджених із ритмом всесвіту» [153, 40]. У монтажах 

представлено рухому декорацію життя, сповненого «назавжди розбитих сердець», 

«програних зі щастям справ», «втрачені долі» й «невдалі любові». Усю її 

(декорацію) наповнює монотонність, викликана психічним станом авторки, 

властивим кожній жінці, що прагне звичайного щастя й задоволення від життя, від 

близьких і коханих людей, і прагне також професійного визнання. У реальному 

житті Д. Фоґель не змогла побороти цього стану меланхолії й апатії, а 

заглиблювалася в нього щораз сильніше.  

Ранні літературно-поетичні пошуки Д. Фоґель були своєрідною 

реінтерпретацією єврейської історії, а отже, індивідуальною спробою наново 

прочитати національну долю за посередництва нової літературної образності. 

Початок її творчості був знаменований майже абсолютним новаторством у 

ранніх поезіях та свідомим прийняттям власної мистецької позиції у тодішньому 

літературному середовищі – позиції, що негативно сприймалася більшістю 

літераторів та літературних критиків. Усвідомлення власної «іншості» в 

тогочасному літературному контексті Львова пов’язане передусім зі збіркою 

«Фігури днів». 
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Дебора Фоґель творить доволі цікаву теорію мистецтва, засновану на 

кількох тезах: мистецтво як спосіб пізнання світу, що піддається невпинним, 

необхідним і об’єктивним змінам; форми мистецтва, характерні для певного 

етапу в літературному розвої, мають вичерпатися, а отже, перестати збуджувати 

естетичні почуття, себто припинити своє існування як об’єкт естетичного 

переживання реципієнта; вичерпані форми мистецтва не слугують пізнанню, а 

призводять до шаблонності в мисленні про світ і в його спогляданні; як наслідок 

– світ перестає викликати наше здивування, а використання щораз нових форм, 

які породжують «трепет новизни», є необхідністю; кожна форма мистецтва має 

бути формою індивідуальною, неповторною, результатом найбільшої 

внутрішньої потреби митця. 

Окрему увагу Д. Фоґель присвячує проблемі митця. Згідно з її 

переконаннями, митець має бути передусім людиною – з усіма її жалями й усім 

різноманітним і суперечливим досвідом, а кожна його творча спроба має стати 

для нього новим життєвим випробуванням. Праця митця лише тоді є 

об’єктивною цінністю, коли вона водночас історично зумовлена, одинична 

(тобто актуальна «тут і тепер» у розумінні М. Гайдеґґера) й індивідуальна. 

Кожне наслідування, плагіат форм, який виводиться з плагіату переживань, – 

безплідне і позбавлене будь-якої вартості, у тому числі й естетичної. Такий 

плагіат повторює те, що вже раз виникло, натомість дійсність підлягає 

невпинним змінам. Невблаганна діалектика форм домагається щоразу нових 

форм життя й мистецтва, нових світоглядів, тому справжній митець – це той, хто 

прагне надати нового значення речам, хто бачить філософську недостатність та 

естетичну недосконалість відомих, вичерпаних конструкцій: «Для митця немає 

більшої необхідності і більшої пристрасті, аніж необхідність формувати. Він так 

довго не відчуватиме ритму форм, як довго повторюватиме чужі форми. 

Необхідність формувати, загалом, є рівнозначною пошукові нового виразу, 

необхідності визначеного часу» [294, 160]. 

Необхідно також підкреслити, що генеральним підґрунтям літературної 

творчості Д. Фоґель стала незаперечна єдність філологічного, філософського, 
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естетичного й психологічного знання, про що свідчить її творча біографія та 

шлях становлення в літературі. У філософсько-естетичному плані вагомий уплив 

на творчість письменниці мав кубізм, що став для неї чи не найважливішим 

напрямом у творенні нових форм мистецтва, які неодмінно приходять на зміну 

тим, що безповоротно себе вичерпали. Цей вплив найвиразніше помітний у її 

прозовій збірці «Акації квітнуть. Монтажі». Тут «монтажі» – це не тільки 

підзаголовок твору, а спосіб презентації абсолютно нового літературного жанру, 

який став її концептуальним вибором у літературі, подібно як і фрагмент, теж 

самостійний літературний жанр. Письменниця творить незаперечно новий тип 

літератури – літератури невідомих величин, знаків, шифрів, кодів, ієрогліфів. 

Зрозуміло, що це тип своєрідної «живописної», «образотворчої» літератури, у 

цьому випадку мотивованої кубістичною домінантою. 

Кульмінаційним елементом у згадуваній структурі літературно-естетичних 

ідей Д. Фоґель стала її індивідуальна теорія мистецтва, заснована на таких трьох 

чинниках: розуміння мистецтва як постійно змінного, дифузійного та 

трансформованого процесу пізнання; чітке усвідомлення процесу вмирання тих 

форм мистецтва, які перестають бути об’єктом естетичного переживання, і 

народження нових форм мистецтва, здатних реалізувати потенціал об’єкта 

естетичного переживання і здійснитися як естетичний предмет; арґументація 

кожної нової форми мистецтва як художнього втілення внутрішньої потреби 

митця, тобто його сокровенної індивідуально-авторської інтенції. 

Ці засади теорії мистецтва Фоґель випрацьовує на початку шляху реалізації 

власної теорії мистецтва у теоретичній та літературній творчості. Співпрацюючи з 

квартальником «Cusztajer», Д. Фоґель мала змогу публікувати на його сторінках 

свої теоретичні статті та есеї, зокрема, «Тема і форма в мистецтві Шагала», «Білі 

слова в поезії», а також розміщувала репродукції картин та графічні роботи своїх 

друзів-художників. Цей львівський ідиський осередок функціонував недовго, тож 

Д. Фоґель постійно перебувала в пошуку однодумців. Їй усе ж вдалося на початку 

30-х років приєднатися до високоелітарної нью-йоркської групи «Inzich», 

маніфест якої проголошував: «Інзіхісти прийшли, викидаючи за борт усю 



150 

традицію поезії ідиш. Ми просто її зігнорували. Нами керував чисто поетичний 

імпульс – той самий, який спонукає усіх поетів у цілому світі. Звідси випливає 

автентичність оцінювання віршів інзіхістів з суто поетичного, суто мистецького 

погляду, звідси також, – і це безповоротно, – виникає враження її відчуженості, 

яке зароджується у тих, котрі визнають поезію ідиш частиною тільки єврейської 

культури […], котрі невпинно підкреслюють слово ‘єврейський’» [288, 192]. 

Фоґель не тільки стала учасником групи, але також близькою приятелькою одного 

з її засновників, поета Арона Гланса (псевдонім А. Леєлес), який 1930 р. написав 

статтю, що відкрила Д. Фоґель для американського літературного середовища. Це 

була чи не єдина позитивна рецензія на творчість львівської письменниці у 

міжвоєнний період. Можливість функціонувати в американському середовищі 

дала змогу письменниці реалізувати свої творчі та естетико-теоретичні задуми, 

головним стрижнем яких стала діалектика статики й динаміки. Отже, Д. Фоґель 

намагалася створити філософію мистецтва з теорією динаміки й статики та 

діалектикою Гегеля як методом. 

Оскільки Д. Фоґель так і не вдалося зібрати усі свої праці, статті, есеї, то 

складно говорити про викристалізовану теорію чи філософію мистецтва. Однак, 

К. Шиманяк спробувала описати й систематизувати її ідиські праці, що дало 

підстави ствердити, що її тексти «не творять замкненої, внутрішньої, 

несуперечливої системи. Це тексти пульсуючі, часто недовисловлені, не завжди 

чіткі, і через це, мабуть, такі непрості в прочитанні» [288, 72]. 

Попри це, можна, очевидно, простежити, що для Д. Фоґель статика і 

динаміка творять дихотомний зв’язок, в якому статика – це принцип існування 

речей, а динаміка – принцип їх перетворення і зміни, пошук нових форм. 

Оскільки немає невичерпних, стабільних і остаточних речей, а світ довкола 

характеризується тимчасовістю й змінністю, то саме динаміка є тією рушійною 

силою, тією зміною, революцією, що слугує провідною засадою поступу й 

еволюції. Якщо в першому періоді своїх філософсько-мистецьких пошуків 

Д. Фоґель виразно вказувала на першорядність статики, то у другому, зрілому, 

періоді її творчості відчутнє домінування динаміки, що принесла із собою 
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розмаїтість світу, який складно охопити, тому людина перестає реагувати на 

зміни в ньому. Такий вплив прогресивної динаміки на людину перегукується із 

«Ментальністю мешканців великих міст» Г. Зіммеля, коли пізнання дійсності 

перетворюється на складний соціальний і психологічний процес. 

Отже, естетично-філософський вибір Д. Фоґель на користь творення нових 

форм мистецтва у їх так званому чистому вигляді був лише літературним 

початком – дуже яскравим, неоднозначним і сміливим, але тільки початком. У 

цьому, мабуть, полягає найбільша трагедія письменниці як людини, поета і 

мислителя. 

Щодо винятковості літературної постаті Д. Фоґель у львівському 

літературному контексті першої третини ХХ ст., варто наголосити на її 

концептуальному усвідомленні індивідуально-авторської творчості як історичної, 

автентичної і феноменальної (якщо йдеться про творчість як чин понад- та 

позаісторичний). У своїй концепції творчості письменниця чітко відмежовується 

від двох типів плагіату: плагіату літературно-естетичної форми та плагіату 

естетичного переживання. Її творчість у тогочасному львівському літературному 

середовищі була позбавлена обох цих плагіатів і стала справжнім естетичним 

предметом, хоч і незавершеним у своєму розвиткові та не одразу визнаним.  

 

 

4.2. Часопростір міста у монтажах «Акації квітнуть» як художня 

трансляція теоретичних концепцій авторки 

 

Д. Фоґель усвідомлювала, що її поетична творчість не має свого читача і 

що пропоновану нею теорію монтажу як літературного жанру ігнорують, бо ж 

ніхто з тогочасних теоретиків і критиків літератури ніяк не відреагував на 

пропозицію його започаткування. Це спровокувало глибинний внутрішній 

конфлікт і трагізм письменниці, які присутні також у монтажах, позначених 

специфічним застосуванням кубістичних засад образотворчого мистецтва на 

площині літератури, пор. з думкою Р. Нича: «У польській літературі складно 
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було б знайти гарний приклад кубістичного колажу […], тим не менше загальні 

принципи кубістичної поетики […] виразно присутні у ранніх віршах Адама 

Важика, Тадеуша Пейпера, а також у кубістично-сюрреалістичних монтажах 

Дебори Фоґель» [92, 261]. 

У літературно-критичному есеї «Монтаж як літературний жанр» Д. Фоґель 

розглядає монтаж як експеримент і необхідність вираження власного 

світосприймання. Монтаж для письменниці – це поєднання елементів, які кожен 

окремо становить цілісність, незалежну одна від одної. Для нього характерні 

машинний, атональний і амелодійний ритм, нетривалий і неплинний. Ритміка 

монтажу передбачає «пусті простори» між окремими ситуаціями, які авторка 

називає хроніками (у прозових творах – це фабула, у поетичних – мелодика). 

Герой монтажу – анонім, неіндивідуалізована постать, щодо якої вживаються 

лиш неозначені й безособові речення. Ним насправді є саме життя з його 

подвійною діалектикою: біологічною і соціальною [296, 262 – 263]. 

Найістотніший конфлікт цієї діалектики, детермінованої двома її визначальними 

характеристиками, – це конфлікт біологічного первня та актуальності первня 

соціального, які співіснують у кожному житті. І лише перевага одного з них 

провокує й визначає стиль, форму й суть усього процесу існування. Людина як 

біологічний організм сьогодні не може не ідентифікувати себе з оточуючим 

світом, основу якого становить соціальний чинник; тому в житті суспільний 

первень набуває такої ж ваги, як і біологічний. Тут позиція Д. Фоґель виразно 

перегукується з образотворчою теорією бачення В. Стшемінського, яку 

Б. Сенкевич застосувала як методологію дослідження монтажів. Однак, для 

Д. Фоґель важливо не просто скористатися певними фактами (біологічними чи 

соціальними) як темами монтажів, а визначити актуальність того, що 

здійснилося, показати красу будь-якої речі, не заглиблюючись у неї, не 

коментуючи її, не наводячи контекстів чи суміжних речей. Цей підхід до 

оприявлення життя допомагає розкрити неповторну красу речевості. 

Важливим компонентом монтажу є час; у прозовому творі він виконує 

сюжетну функцію або функцію тла, поєднуючи в єдине ціле окремі події чи 
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ситуації. Монтаж передбачає входження часу в самі ситуації та події, тобто 

віднесення цієї категорії до розряду «внутрішніх подій долі» [296, 264], до розряду 

хронік, які надають монтажеві епічного виразу, акцентуючи реалістичний 

документалізм та строгий і чіткий конструктивізм. Одним із видів документації 

фактів є репортаж, який (як жанр) Д. Фоґель використовує для укладання 

(охоплення) матеріалу в конструктивну цілісність, якою є монтаж. 

У праці «Літературний монтаж (Вступ)» авторка чітко вказує на різницю 

між репортажем і монтажем: програмою репортажу є пасивна репродукція, а 

монтаж побудований за «логічним принципом» із каліграфічною точністю 

вибору й трактування кожної деталі. Отже, монтаж – це конструкт подій, 

ситуацій, фактів із життя, який утворюють здебільшого банальні фрагменти – 

«сировина», котру необхідно стилізувати в манері репортажу, щоб звичайний 

монтаж став літературним жанром. Авторка навіть розповідає, як це робиться: 

«Така стилізація застосовує опис речей з найближчої перспективи, з їхньою 

найдетальнішою характеристикою, ‘об’єктивно’ – вживаючи первинну назву, 

‘речево’ – говорячи теперішнім» [296, 266]. Таке оформлення, застосування й 

використання матеріалу-сировини В. Стшемінський називав «фактурою 

простору»: кожна річ чи форма формується простором, отже, він теж є 

своєрідною сировиною. У літературі такою сировиною-матеріалом є факт, який 

стилізується в репортажній манері. 

Ще однією важливою характеристикою монтажу є симультанізм 

(одночасність), який передбачає реабілітацію множинності та поліфонії життя. 

Це означає, що монтаж руйнує звиклу й усталену ієрархію речей у світі, укладає 

все на одному рівні: буденні й героїчні події, причому, згідно з визначеною 

перспективою, враховуючи одиничність, неповторність, винятковість кожної з 

них. Важливим є не сам факт, а факт внутрішнього простору переживання, який 

«може одночасно охопити цілком різні форми та змісти, різні виміри й напрямки 

психічних подій» [296, 267]. Запропонований французькими письменниками 

Г. Аполлінером і Ф. д’Івуаром симультанізм подій у часі й просторі є тільки 
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можливістю просторової одночасності, методом композиції, який виконує 

другорядну роль стосовно дії (акції). 

Отже, для Д. Фоґель симультанізм – це «можливість взаємодії різних, 

гетерогенних ситуацій та пережиттів і скасування тим самим ієрархії речей. Це 

вид однорідності й одноплановості життя, який може справляти враження 

статики й монотонності, однак наповнений поліфонічним змістом. […] Це 

трагічний світогляд, трагічний через свою погодженість з усім, це вид сучасного 

стоїцизму» [297, 272]. 

Відкриття Д. Фоґель полягає, за її ж визначенням, «у представленні 

банальності очевидних речей і саме тому невизначених» [297, 270]. Авторка 

намагається спостерігати речі зблизька, відкидаючи будь-які інтерпретації, щоб 

не допустити їх ототожнення з річчю. Численні інтерпретації понять чи речей 

нашаровуються на їхні сутнісні характеристики, створюють шаблони, які 

руйнують їхнє первинне значення, тоді як у монтажі сама річ має постати без 

накинених шаблонів, поза контекстами інтерпретацій, у своєму, так би мовити, 

первісному вигляді. 

Важливою характеристикою монтажів Д. Фоґель є монотонність, яку треба 

розуміти двояко: по-перше, як резиґнування й відмову від ілюзорної барвистості, 

по-друге як прикмета «новітнього/модерного урбанізму». Якраз у монотонності 

криється найбільший парадокс сучасного міста з його високими швидкостями й 

невпинним рухом, що через свою постійність перетворюються в протилежну 

якість – у «нерухомість і сірість. […] чисто оптична множинність міста 

зливається в сіру, статичну масу» [297, 271]. Отож, монотонність як структура 

дійсності, ставши «програмою життя, – означає тоді реабілітовану буденність» 

[297, 272], їй притаманна одноманітність (як у манекенів) рухів та жестів. У 

цьому теорія Д. Фоґель близька до теорії ментальності мешканців великих міст 

Г. Зіммеля, який називає цю монотонність (злиття) психічним захистом індивіда 

від надмірної різноманітності сучасних міст. Поруч із тим письменниця акцентує 

на такій характеристиці новочасного світу, як «фаталізм», що ґрунтується на 
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подібності великої кількості жестів, яка нагадує машинний елемент у живому 

тілі: це манекен, постать людини з функціями машини. 

Темою, або матеріалом, монтажів є «поліфонія життя», яка обіймає і те, 

«що вічне та тривале», і те, що «актуальне й щоденне», тобто все життя – від 

економічного до політичного. Особливістю презентації життя в монтажах є 

поєднання ситуацій із загальним планом, тобто з цілісністю, у якій за допомогою 

логічного принципу формується конструктивний підхід до світу, вимагаючи 

постійної пильності й активності в самому процесі конструювання. Саме 

конструктивний підхід, за Д. Фогель, є доцільнішим у представленні тенденцій 

новочасного світу, оскільки репортаж пасивний і позбавлений плану виразу. 

Отже, монтаж як літературна форма, що функціонує за принципом 

конструктивістської логіки, стає найдоцільнішим, адже «монтаж, як я його 

розумію, відрізняється від репортажу з його програмою пасивної репродукції. 

Відрізняється також від сюрреалістичного монтажу, хоча іноді набуває схожого 

вигляду: сюрреалістичний монтаж виникає завдяки вільному, ірраціональному 

поєднанню пережиттів. Мій монтаж збудований за логічним принципом: та сама 

логіка різних ситуацій дає змогу поєднати їх у цілісність» [297, 273]. Д. Фоґель 

намагається реабілітувати усі елементи життя: усі «великі лінії життя […] разом 

із монотонністю життя; полов’яність і пафос» [297, 272]. 

Інтерпретаційна перспектива здійсненого нами дослідження часопростору 

міста в прозових творах Дебори Фоґель поляє насамперед у прочитанні кожної 

частини циклу «Акації квітнуть» як художніх ілюстрацій її теоретичних 

положень, побудованих на кубістичних та конструктивістських принципах. Ці 

положення письменниця повно висвітлила в есеях «Монтаж як літературний 

жанр», «Літературний монтаж (Вступ)», «Статика, динаміка і актуальність у 

мистецтві» [див. 115]. 

Інтерпретацію циклу «Акації квітнуть» здійснюємо головно з перспективи 

втіленої в них візії міста, яке вступило в еру цивілізації й техніки, вийшло, так би 

мовити, на «нову легенду». Швидкий розвиток техніки, інтенсифікація 
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індустріалізації та урбанізації поставили перед людиною нове завдання: не тільки 

віднайти себе в новому світі, а й відкрити й осягнути місто в новій його якості. 

Творчість Д. Фоґель – це не лише бачення/сприймання нового міста, але й 

пережиття приходу, закорінення й утвердження його нової якості. Прихід нової 

цивілізації детермінований технічними, економічними й соціальними змінами, а 

також відмінним баченням і розумінням світу, людини й природи. Технічний 

прогрес спричинив заміну традиційної парадигми людина-природа на людина-

машина. Спершу машину вважали додатком до людини, її продовженням – 

машина стала своєрідним замінником природи, однак працювала за її законами, 

у згоді з принципом наслідування. Далі динамізм наукових відкриттів приводить 

до творення нового світу техніки, і машину починають трактувати як космос, 

протиставлений іманентному існуванню природи. Швидке вдосконалення 

машин, підвищення їхньої точності й докладності має наслідком взаємну 

залежненість техніки й природи. Американський історик і філософ технології 

Л. Мамфорд виокремив три етапи у розвитку нової цивілізації, яку пов’язав з 

удосконаленням техніки. Перший етап, на його думку, – це епоха статичних 

машин, другий – динамічних машин, третій – діалектичних [234]. 

Пізнання нового світу, пошук можливостей узгодження з ним людини і, 

врешті, творення нової візії світу – ключові проблеми літератури й мистецтва 

першої половини ХХ ст., зокрема, у кубістів, конструктивістів, футуристів. 

Первинно ці проблеми викристалізувалися в образотворчому мистецтві, відтак 

поширившись на сферу літератури. Вони проявили себе в новій тематиці й 

образності, у постанні нових літературних жанрів, у виникненні нових способів 

пізнання дійсності і її художнього відтворення. Творчість Д. Фоґель – один із 

численних прикладів перенесення творчих методів, скажімо, кубізму, з царини 

образотворчого мистецтва в царину мистецтва слова з усіма його виражальними 

властивостями. 

Стосовно кубістичної поетики Фоґель варто додати, що творчий акт 

писання в неї замінено творчим актом бачення [276], у якому можна виокремити 

два складники – акт формування й акт будування світу. Результатом його 
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застосування є не окремий образ, а монтаж (не колаж!) різних рухомих і змінних 

образів. У своєму літературно-критичному есеї «Генеалогія фотомонтажу і його 

можливості» Д. Фоґель розглядає фотомонтаж як літературний жанр, подає 

визначення, генеалогію та суть цього поняття, зазначаючи, що первні 

фотомонтажу присутні в кубізмі, де реалізовано ідею монтажування різних 

елементів щоденного життя вулиці, «тенденцію презентування реальності 

банальних справ […] тенденцію до конкретики: до самої речовості в речі, що 

перебуває в межах контура» [295, 285]. 

У монтажах Д. Фоґель заміна процесу писання процесом бачення пояснює 

відсутність персоналізованого наратора, прихованість автора та безособовість 

нарації. Хаотичність компонування оповідей-монтажів, названих авторкою і 

хроніками, і романсами, Б. Сенкевич розглядає як цілісність, у якій виокремлює 

три взаємопов’язані частини. Перша з них скерована на пошук ладу й 

упорядкованості в оточуючому світі; друга – на творення легенди «геометричних 

подій життя» [294, 80], сповненого дріб’язковості, на реабілітацію життя й 

відмову від усталеного способу існування; третя – на нове, кероване іншими 

принципами конструювання світу, що є разом з тим його впорядкуванням і 

пізнанням [276, 150]. У такому триєдиному зв’язку монтажів спостерігаємо 

доволі чіткі пропорції між окремими її частинами – між пошуком ладу в світі, 

відмовою від досвіду псевдоладу існуючого світу і, врешті, пропозицією нового 

впорядкування світу, мотивованого індивідуальним способом його пізнання. Ця 

пропозиція стає відповідником процесу творення світу заново. За своєю 

природою монтажі мають часопросторовий характер, отож відображають – 

також пропорційно – процес креування міста як світу. 

У світі нової легенди сучасності всі предмети вписані у жорсткий «орнамент 

ліній і площин», у яких, наче в корсеті, перебуває їхня душа: «душа заліза: душа 

паралельного бігу щасливих рейок. Душа сконцентрованих і прозорих машин, 

прекрасних у болісному русі гвинтів і пружин. Люди з душею заліза йдуть м’яким 

й хистким пейзажем життя, не втягнуті в задушливі справи долі. Однак ті, подібні 

на бляху, повторювали речення: нехай усе буде так, як воно є. Сіра бляха 
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досвідчена. А люди з душею порцеляни постійно здивовані й безпорадно 

посміхнені» [294, 73 – 74]. Відтак місто населяють люди-речі з різними душами – 

чоловічими й жіночими. Жіночі душі – порцелянові й паперові, чоловічі – залізні 

й дерев’яні. 

З фоґелівської перспективи «геометричних подій життя» природа перестає 

бути актуальною для людини технічного світу. Для неї набувають ваги 

промислові товари, що часом слугують лиш декорацією чи доповненням до 

бетонного пейзажу вулиць. Натомість зелень дерев, наче море, наповнює місто 

неспокоєм – місто, яке творять «вертикалі й еластичні горизонталі» [294, 82]. У 

такому, за Фоґель, ідеальному пейзажі вертикалей і горизонталей, з одними лиш 

прямими кутами, живуть люди, «як тверді канти величезної багатогранної брили, 

що нашаровуються, взаємно проникають і розходяться – у відміряних проміжках 

часу – неминуче й безповоротно. Як хвилі сірих морів і прозорих річок» 

[294, 82]. Люди-канти нагадують прямокутні ідеальні просторові форми – 

прозорі, а тому чисті, звільнені від «нікому непотрібних рук і сердець» [294, 82]. 

У циклі «Акації квітнуть» життя міста – це, вочевидь, життя вулиць, крамниць, 

речей, предметів і людей, що всі разом творять його ритм, визначений мірами й 

числами. Новітнє місто, місто нової ери, авторка вважає класичним: «росло 

класичне місто: чудове дерево вертикалей і горизонталей» [294, 84]. Вертикалі й 

горизонталі домінують у кубізмі, вони «мали створювати враження тектонічної 

статики, натомість відчуття руху, а радше його можливості, виникало тоді, коли 

помітними ставали відхилення від вертикалі чи горизонталі» [293, 61 – 62]. 

Світ прямокутних форм, спрямованих вертикально й горизонтально, надає 

просторові міста статусу стабільності й упевненості. Людина завжди намагається 

віднайти відправний пункт для орієнтації в просторі, тобто центр орієнтації. 

Якщо ж не знаходить його, то почуває себе загубленою й незахищеною. Для 

безособового спостерігача міста цим центром орієнтації стають вертикалі й 

горизонталі, що вночі, у світлі ліхтарів, набувають значення не тільки 

символічних, але й фізичних орієнтирів. А що з неосвітленим, периферійним 

простором? Чи може він колись стати центром? Чи світло ліхтарів – це єдиний 
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визначник центру? І так, і ні. Бо місто вертикалей і горизонталей перебуває в 

невпинному ритмічному русі, де не потрібно «переміщати речі й ноги, бо ж у 

кожному місці є все, що може бути» [294, 84], тож людина має лиш чекати в 

конкретному місці, допоки в ньому місто не сповниться і не самореалізується як 

ідеальний центр. На зміну ідеальній системі вертикалей і горизонталей приходив 

світ нікчемності й фальшивих продуктів, позбавлених «прихованої душі» – 

творчої основи матерії світу. Такі продукти, несправжні й штучні, заливали світ і 

набували в ньому дедалі більшої ваги. Переповнення дріб’язковістю призвело до 

занепаду міста, який підтвердив, «що люди не можуть довго переносити 

героїчної монотонності. […] Все було надто завершене і надто заплановане, і 

більше нічого було робити у світі» [294, 94]. 

Одначе світ влаштований так, що все повертається, замикаючи коло: після 

занепаду – «знову квітнуть акації», які сигналізують початок літа, коли 

надходить «час великих і важливих подій», коли «події затягують в околиці, 

звідки вже так легко не можна повернутися»; туди й доноситься запах квітучих 

акацій, запах «можливих речей, які не сповнилися» [294, 96]. На зміну літу 

приходить осінь – пора, коли незреалізовані влітку події мають можливість 

реабілітуватися через нове застосування матеріалу-сировини як матеріалу-

конструктора. Монтаж «Будівництво залізничної станції» пропонує нові способи 

поєднання різного типу сировини, матеріалів, форм, акцентуючи на 

функціональності створеного продукту. Ідеальне поєднання – це функціональна 

конструкція, підпорядкована законам вертикалей і горизонталей, яка гарантує 

відчуття ладу й гармонії.  

Щоб збудувати місто, необхідна сировина, а щоб її застосувати, необхідно 

видобути з неї душу – тоді всякий матеріал помножиться у числах і фігурах. 

Такою сировиною є глина – прихована душа цегли, цемент – душа бетону; цегла 

й бетон змінюють обличчя вулиць, огорож, пасажів. Віднайдення душі бетону в 

процесі будівництва залізничної станції – це створення світу заново, це «похвала 

сировині», «похвала полям», «похвала життю», бо ж відбувається не лише 

процес конструювання, але й упорядкування простору, наче «чудернацької 
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рослини з ліній горизонталі й вертикалі; геометричного дерева з площин і 

контурів, стін і меблів, пропорційних і класичних» [294, 122]. 

У монтажах Д. Фоґель місто-світ позначене літерою Л., і один лиш раз 

авторка подає повну його назву – Львів. Це Л. зіткане з вулиць, а вулиці 

наповнені «еластичністю, склом і ходою […], твердістю й округлістю предметів» 

[294, 10], воно перетворюється на місце, де розпочинається «новий романс 

життя» [294, 10]. Отож, саме життя стає героєм оповідань, які авторка в тексті 

називає також «хроніками», однак жанрово визначає як монтажі. Життя як герой 

розщеплюється на декілька окремих пластів – життя речей, життя людей, життя 

міста, що є різними (але завжди речовими) взаємопов’язаними формами легенди 

сучасності, яку вони творять. 

Належить з’ясувати специфіку життя речей у художньому світі Д. Фоґель, 

де співіснують речі «дивного ґатунку […] такі, як площини кулеподібні, 

квадратні, прямокутні. (У звичайній номенклатурі – це сукні, меблі, асфальти й 

люди)» [294, 10]. Такий спосіб бачення/представлення речей властивий 

кубістам-художникам, які розмежовували/поєднували/чергували різні предмети, 

речі, площини, щоб досягнути ефекту повного відображення зовнішньої 

дійсності. Статичні, на перший погляд, речі справляли враження безперервно 

рухомих. Колір, малюнок і фактура відокремлювалися від зображуваної форми і 

ставали візуально самостійними. У їхніх роботах відсутнє емоційне 

навантаження – відчуття заміняли лінії й форми. Як зазначає А. Майя Місяк, світ 

Д. Фоґель «складається з кубізму, конструктивізму і пуризму» [80]. 

У монтажах Д. Фоґель усі зображені (не відтворені!) речі й предмети 

об’єднує те, що спочатку вони ще автентичні, не зужиті, тому й функціональні, 

здатні наповнювати сенсом як власне життя, так і життя оточення. Згодом 

предмети стають зужитими, їх переробляють на фабриках за допомогою машин 

«на твердість і на події» [294, 14]. Людина працює з такою машиною, поступово 

стаючи залежною від неї. Та настає момент, коли «машини зупиняються 

нерухомо», а «ноги вже йдуть без упину» [294, 15], коли атмосфера міста вже до 

нічого не зобов’язує (йдеться тут насамперед про безробіття у Львові 1933 р., але 
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також про неможливість самостійної реалізації людини, спричинену технічною 

кризою). Статику речей авторка протиставляє динамізмові машин, до яких, 

втративши здатність власної й автентичної динаміки, уподібнюється людина, 

повторюючи прості, бездумні, механічні рухи. З іншого боку, є предмети, які не 

можуть самостійно пристосуватися до нового цивілізаційного ладу й очікують 

на того, хто знайшов би їм застосування, як, скажімо, тарілки і склянки, холодна 

душа яких тягнеться вздовж ліній, що відділяють їх від решти простору. 

Візерунок міста залежить не тільки від речей і предметів, що його 

наповнюють, але й від пори року та дня, які нав’язують предметам різну форму й 

функції. Так, навесні місто набуває форми живого природного організму, який 

буяє й наповнює все, навіть людські серця: «Тим часом на світанні весна 

вирувала плахтами соковитої зелені, покроєної – якщо ближче придивитися – на 

пальчасті листки каштанів і листки бузку, безпретензійні, ‘схожі на людські 

серця’» [294, 16]. Літо натомість наповнює простір міста неспокоєм, бо саме 

влітку відкриваються його приховані можливості, а такі відкриття відбуваються 

лише завдяки часовим зламам, що провокують «якісь безповоротні справи 

життя» [294, 19], надають автентичному й повсякденному світові нових 

характеристик, «властивих іншій серії та іншому порядкові» [294, 29]. Восени ж 

дощова пора – це час реабілітації меланхолії у поставі героїчного життя; осінь – 

то час або на все, або на ніщо. Людська меланхолія спричинена неможливістю 

поєднати динаміку життя, що провокує невпорядкованість, відсутність ладу, з 

прагненням до досконалості, яку така динаміка вельми ускладнює. Меланхолія 

стає у творчості Д. Фоґель не тільки основним почуттям і станом душі, але й 

світоглядом. Меланхолійними в письменниці можуть бути люди, речі, атмосфера 

й саме місто-світ. Меланхолія та сум, які породжують монотонність життя, – це 

визначальні риси художнього світу авторки. Іноді восени меланхолійну 

монотонність доповнює кольорова довершеність листопада, коли «світ 

перебуває на вершині своєї досконалості», та все ж «нагадує військовий 

монотонний марш, що виблискує мільйоном наґлянцованих ґудзиків» [294, 55]. 
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І нарешті зима. Пора зими – це пауза, коли місяці «плоскі й безликі […], 

повністю позбавлені перспективи, великого простору покинутих речей і 

кулеподібної глибини передбачень і можливостей» [294, 54] здійснити вибір, бо 

ж усі розпочаті справи чи дії застигають в нерухомості на час зими. Проте цей 

стан не такий небезпечний, як пополуднева пора жовтня – час зламаного життя, 

коли люди запитують самі себе: «заради чого маю жити?» [294, 41]. Такі питання 

супроводжує чийсь візит до перукарні, де відбувається акт перетворення 

(манікюр, завивка, фарбування волосся) автентичної форми, що мав би стати 

відповіддю на засадниче питання про сенс життя, але ця відповідь неодмінно 

фальшива, та й чи може вона бути іншою «в такому оточенні і за таких 

обставин» [294, 41]? Моменти втрати сенсу буття домінують у монтажах, 

пропонуючи щоразу пошук нової формули життя, яка б допомогла його (життя) 

прожити і в ньому реалізуватися. 

Життя з його людьми, предметами, містом, замикається у формі 

прямокутника, в ідеальному, за Фогель, просторі, адже прямокутник вибудовує 

досконалий порядок, до якого зміряє життя, а разом з ним і місто. З ідеального 

замкненого простору прямокутника можливий вихід поза його межі, можливі 

ріст й удосконалення, натомість коло – це теж замкнений простір, але такий, 

вийти за межі якого неможливо. Д. Фоґель пише щось на кшталт кубістичного 

маніфесту прямокутника, в якому «прямокутник вимірює повторюваний, 

одностайний, передбачуваний час, визначає й описує також напрям і вид руху – 

визначає монотонний, повторюваний ритм життя. Це прямокутник панує над 

часопростором. Прямокутними є будинки і дні, брилоподібними є люди й 

вулиці, ті самі дії виконуються щодня в однакових проміжках часу» [64, 106]. 

Ритм простору, у якому кожна річ перебуває в русі (часто це рух без 

визначеної мети, але це не рух в нікуди), неминуче пов’язаний із часом, але саме 

простір домінує в часопросторовій моделі міста Д. Фоґель, де час завжди 

визначений і названий. У цій моделі все регулюється циклами, а також 

просторовою впорядкованістю: план міста, назви вулиць, номери будинків. 

Картографічна точність просторової орієнтації передбачає водночас певну 



163 

загальну топографію: точно визначене «тут і тепер» (порa року чи дня, назва 

вулиці чи номер будинку) може повторюватися й реалізуватися знову й знову, 

завжди і будь-де, не зберігаючи за собою права на одиничність і винятковість. 

Так, скажімо, відбувається з вулицею Кармелітською, назва якої залишається 

тільки назвою, натомість в одному випадку функціональним є салон краси як 

прямокутний ідеальний простір, що передбачає перспективу ідеальної відповіді на 

ключові питання, а в іншому – сіре небо, з яким зливається ця вулиця. Самі лінії 

названих вулиць нічого не означають, якщо вони не замикаються в ідеальний 

часопростір. Людина в такому часопросторі, здається, завжди перебуває в русі, 

але сама його не визначає: насправді вона нерухома, натомість рухомою є 

архітектура міста, яка й регулює часопросторовий ритм життя. Відчуття ритму 

виводиться з інтенсивної енергетики, що наповнює кожен елемент літературного 

монтажу, простір якого зітканий із кольорів, що не поєднуються у спільній гамі, з 

форм, що не творять гармонії. Така інтенсивність є результатом кубістичного 

зіставлення монохромних барв, протилежних кшталтів, конфронтуючих 

матеріалів, що підсилює гостроту їхнього візуального сприйняття [293, 156]. 

Серед кольорів є динамічні – червоний, блакитний, зелений і жовтий, чорний і 

білий, – вони стимулюють до дії. Натомість сірий і срібний (за імпресіоністами 

не-кольори, як білий та чорний), для Д. Фоґель вельми важливі, бо «сірий 

з’являється там, де затираються контури речей. Динамічний колоризм, згідно з 

діалектикою зміни форм, переходить у свою протилежність – ‘у сіру поверхню’, у 

‘сіру аскетичну лінію’ геометричного орнаменту» [293, 131]. У Д. Фоґель 

спостерігаємо зіставлення хроматичних і ахроматичних кольорів, де сірий, 

беззвучний і глухий, стає знаком «безнадійної нерухомості» [293, 131]. 

Присутність світліших тонів сірого та динамічних кольорів відроджують надію й 

віру в актуальність кожної речі, зосібна людини, у нову легенду сучасності. 

Вагомим елементом останньої є тенденції до соціалізації. У статті «Генеалогія 

фотомонтажу та його можливості» письменниця постулює: «Легенда сучасності – 

це факт», що є інтерпретацією сирої брили життя, позаяк «факти стають 
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автентичними лише в процесі їхнього усвідомлення, а отже, у процесі своєрідної 

інтерпретації сировини життя» [295, 287 – 288]. 

Динамічні пори року, кольори яких визначають конкретні стани усіх речей 

(зелень – це буяння/розквіт не лише природи, але й кожної речі; жовта барва – це 

завмирання всього, вираз прохолоди), спричиняють перехід речей і предметів з 

одного стану в інший, нагадуючи послідовність початку та кінця – двох полюсів, 

насичених сірістю, яка розмиває цю антиномію, і кінець стає початком, а 

початок кінцем: «тут все відбувається почергово, як продовження, без ієрархії 

подій» [294, 59]. Подія як доконаний факт важлива не своєю ієрархічністю, а 

функціональністю, вираженою у повноті кольору й форми. Взірцем досконалої 

функціональності є азалії, які, здавалось би, прості й не надто важливі, однак, у 

Фоґель «речі, які нічого не означають, нагадують найважливіші справи життя» 

[294, 25], а тому стають особливо значущими. «Саме так поруч, зовсім без 

системи лежить все, як в інсценізованій хроніці: листки і спроби життя; щастя й 

млосні краплі грубої матерії; ходіння без мети і пристрасть до сірості й контурів, 

даних раз і назавжди» [294, 57]. 

Для того, щоб зрозуміти й реалізувати будь-яку подію чи факт як 

автентичний, необхідно визначити центр (тобто суть) життя і світу. Д. Фоґель 

пропонує своєрідні коментарі-коди до життя, як-от: «Груба й липка матерія 

подій має свої тверді секрети»; «Треба знати приховані секрети матерії» 

[294, 58]. Письменниця переконана: немає подій важливих і неважливих – все 

однаково актуальне, бо належить до життя, до його різних типів реалізації, один 

із яких можна назвати всеохопним життям-хронікою. Це «анонімна і 

безпретензійна брила» [294, 59], яка розщеплюється на окремі особистісні 

життя-долі, що їх авторка порівнює зі стеблами й листками. Еволюція життя-

хроніки приводить до приходу нової епохи, позначеної в місті світлом неонів і 

блиском сталі. Ця епоха охопила уряд, опанувала місто і принесла з собою 

манекени-ляльки: «[…] поторочна й нудна матерія світу входила у свій 

найдосконаліший етап життя – у вирішальну для його долі епоху штучних форм. 

А це було рівнозначне з життям неанонімним й відповідальним, вже звільненим 
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від розбещеності подальших перемін неймовірно захоплюючої одноманітності» 

[294, 67]. Усі ці коментарі до життя-хроніки, яке складається з життів-доль 

окремих речей, скеровані на віднайдення й пояснення центру життя і світу, де 

все розвивалося б за оптимальним взірцем – фігурою прямокутника. Окрім цієї 

форми, є ще еліпс – відповідник смутку й нудьги, коло – повне нерухомої 

монотонності та втоми, а також квадрат – відречення від чогось раз і назавжди. 

У центрі життя авторка відкриває душу світу – «нерухомість», як беззмістовний 

рух у пошуку відповідей на запитання «як жити?» [294, 85]. 

Світ монтажів Д. Фоґель не є чимось вигаданим чи чудернацьким, це опис-

хроніка будь-якої форми життя на землі з його циклічністю, повторюваністю, 

визначеністю, приреченістю і наперед укладеним щоденним планом, тобто 

долею. Саме тому головним героєм і персонажем циклу монтажів «Акації 

квітнуть» є життя з усіма його програничними справами і справами назавжди 

втраченими – тобто з усім тим, що вже відбулося і що неможливо повернути або 

виправити. 

Проза Д, Фоґель вибудовує триєдину систему існування, в якій ієрархічно 

постають доля – життя – час. Доля, наперед визначена і безпретензійна, головний 

рушій будь-якого життя з усіма його втратами та здобутками. Час дає людині 

можливість здійснити власний вибір, причому лиш один раз. Тобто за життя 

людина отримує всього один шанс, щоб визначитися з власною долею й вибрати 

свій головний орієнтир. Його, застерігає нас авторка, дуже легко проґавити. Тож і 

виводить на вулиці міста Л. різні пари ніг, що безцільним ходінням уперед-назад 

намагаються згаяти час. Хіба варто для цього жити? Зима, що для Д. Фоґель є 

паузою, лиш загострює це питання, бо ніг на вулицях міста Л. усе більшає. Це пора 

року, коли місяці «пласкі й безликі […], повністю позбавлені перспективи, 

великого простору покинутих речей і кулеподібної глибини передбачень і 

можливостей» [294, 54]. Усі розпочаті справи чи дії застигають нерухомо, 

затримуються на час зими. А коли «знову квітнуть акації», тоді надходить час 

можливої реабілітації подій і життя через нове застосування матеріалу-сировини як 

матеріалу-конструктора. Саме від правильного застосування матеріалу-сировини 
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життя залежить, чого ти досягнеш – «або всього, або нічого». Чому ж нічого? Бо 

такою є доля. Її неможливо змінити, у цьому й криється головна трагедія життя – 

монотонна сірість і зношеність його різних форм. Тільки доля вирішує, чи настане 

те, що повинно настати, чи просто життя буде замало для реалізації «всього». 

Щоб зарадити собі, потрібно пам’ятати два коментарі до життя: 1) «необхідно 

знати приховані секрети матерії» [294, 58], 2) «долю можна затримати у кожному 

місці, а потім розпочати її заново, […] як саме життя» [294, 60]. 

Отож, нова реальність міста в монтажах Д. Фоґель – це насамперед простір 

життя банальних, мізерних, монотонних і меланхолійних предметів різної 

форми, сировини та її душі, що переростає в архітектуру й регулює 

часопросторовий ритм міста. Це простір активних людей, які, перебуваючи в 

русі, прагнуть пізнати місто-світ і будувати його за принципами конструктивізму 

і функціоналізму. Саме в пізнаванні/будуванні виражається геометрія 

часопростору міста нової цивілізації та нової сучасності, закодованої в метафорі 

«акації квітнуть» – акації, які так і не стали провісниками відродження 

прихованих і забутих сенсів міста, його катарсисом, позаяк були замінені 

скляними штучними квітами. 

 

 

4.3. Універсалія модерного міста у творчості Дебори Фоґель 

 

Монтажі Д. Фоґель – це ґлорифікація нової цивілізації, яскравий приклад 

інтеграції світу природи, механіки й соціального середовища. Життя в такому 

місті трактується як суб’єкт, яким – як і природою – може регулювати й 

управляти техніка. Місто Фоґель – це велике місто Л. (Львів), яке входить в еру 

нової цивілізації, огорнене технократичною свідомістю, що контролює природу й 

суспільство. Монтажі є декларацією захоплення технікою й естетикою машини 

(зокрема, в монтажі «Будівництво залізничного вокзалу»), які визначають 

проекцію бачення міста як регульованого геометричного механізму та 

організованого життя мешканців. Читаємо: «По вулиці марширують жовніри. 
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Марширують у великих прямокутниках» [294, 27]. Або ж: «У той час з реклам і 

ламп міста зник задушливий фіолет; зникла свіжа червінь, яка вплутує в 

незрозумілі й непередбачувані авантюри на безлюдних вулицях; зникла навіть 

патетична лимонна жовтизна, фантастична, як куби і як металеві північні моря – 

колір зречення. У синьому яблуці нічного міста з’явився неон, червоний неон і 

блакитний. Та червінь і та блакить були холодними, мов сталь. І холодна сталь 

почала панувати в місті. Так розпочалась нова легенда міста» [294, 64 – 65]. Отож, 

легенда міста, яку творить Д. Фоґель, закорінена не в праміфі міста чи в 

первинному архетипі його культури, як це характерно для Б. Шульца, – вона 

виростає з нової геометрії предметів і явищ, з цивілізаційної предметності й 

оречевленості модерного міста. Тож маємо справу з двома полярними векторами 

виникнення у цих авторів універсальної формації модерного міста [див. 116]. 

Конструктивістська поетика творить новий міф міста як упорядкованої 

системи. Реалізацією цього типу поетики стають монтажі з їхнім чітким 

розподілом різновидів-форм життя: кулеподібні, квадратні, прямокутні, липкі, 

порцелянові, скляні, меблеві та інші. Колір, малюнок і фактура відокремлювалися 

від зображуваної форми і ставали візуально самостійними. У роботах кубістів 

відсутнє емоційне навантаження: почуття заміняли лінії й форми. 

У Д. Фоґель виявляємо місто-декорацію, або радше декорування, властиве 

образотворчому мистецтву, зокрема, кубізму й конструктивізму, яке полягає в 

укладанні головних і другорядних елементів у спільну систему. Це монтаж, в 

якому не вказаний центр, бо основне завдання такого міста-декорації, де все 

відбувається згідно з монотонним ритмом вертикалі й горизонталі, полягає у 

віднайдені центру життя. В одному з текстів, що належать до монтажу «Акації 

квітнуть», Д. Фоґель пише: «У центрі світу тим часом все йшло згідно з 

поважним ритмом монотонності. Росло класичне місто: чудове дерево 

вертикалей та горизонталей. Світ по вінця наповнився сірим холодом, наче 

коштовною тканиною. А життя розвивалося без прокислих рудих бур’янів 

пристрасті та без тупих молочаїв туги. І вже не було більш властивого взірця для 

цього життя окрім: фігура прямокутника. І навіть такі пережиття, як туга, втома, 
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повне зречення мали свої взірці у сірих фігурах: в еліпсі, колі та квадраті» 

[294, 84].  

Просторове мислення Д. Фоґель вибудовує геометричну функціональність 

міста, якому властивий рух. У Шульца, скажімо, він завжди функціональний і 

пластичний, натомість у Фоґель функціональністю часто стає сама пластичність. 

«Той силогізм ходіння цього літа здавався не менше й не більше беззмістовним і 

непотрібним, як кожна інша подія. Тому ніхто навіть не дивувався» [294, 28]. 

Тут місто-ритм задає рух тіл, створюючи події; до ритму міста долучається 

рухомий і ритмічний простір: «квадрати бруку поволі минали під нашими 

м’якими і пласкими кроками» [294, 21]. Місто, ритмізоване й рухоме, втягує й 

поглинає у свої лабіринти, провокуючи накладання просторів та часів. Міський 

простір бере активну участь у творенні художньої дійсності.  

У монтажах ритм міста асоціюється з ритмом роботи машини. Оздобою і 

прикрасою вулиці чи міста є ритм мас і ліній. Здоровий глузд принципів 

геометрії остаточно перемагає у великому місті. Натовпу, що перебуває в 

невпинному русі, протиставляється бетонний спокій мас, матеріалів, ліній. Саме 

лінія й геометрична брила (здебільшого прямокутник) стають основною 

практичною й естетизованою візією проектування міста, створення плану його 

гармонійної забудови. Тут місто перетворюється на абстрактну композицію 

вертикалей та горизонталей, брил і площин, ідентично геометризованих форм, з-

посеред яких лиш де-не-де випадково виринають прикмети автентичного міста 

та людського в ньому екзистування. Ось одне з підтверджень процесу такої 

трансформації: «Життя може бути як чужа вулиця в дуже давно відомому місті. 

Будинки такої вулиці є, наприклад, з гладкими, квадратними фасадами: 

контемпляційні будинки. Краї цих будинків легко, майже оксамитово, 

заокруглені. Є тут також балкони, кулеподібні й цілком несподівані: на бічних 

стінах, безглуздо низько, майже біля самого тротуару: півкруглі стебла, що 

вихиляються зі стовбура стіни. Поруч несподівано може стирчати сірий, рапатий 

будинок з мешканцями невідомого ґатунку» [294, 45]. Таке геометризоване місто 

витісняє традиційну історію, створюючи нову – раціональну, що ґрунтується на 
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функціональності руху абстрактних площин у просторі, абстрагованих від 

їхнього антропологічного центру. 

У Д. Фоґель дуже важливим є «цивілізаційний» мотив, зокрема, культ 

цивілізації, маніфестації креативної сили людини, що найвиразніше 

простежується в монтажі «Будівництво залізничної станції», де маніфестація 

переходить у ґлорифікацію: «Будуймо вулиці й будинки. Людям потрібні вулиці. 

Людям потрібні стіни. І вікна, і балкони. Будуймо станції» [294, 107]. 

Дуже часто письменниця вибудовує опозиції безформності й аморфності 

та виразної форми й контурів: глина – цегла, що нагадує дуалізм душі і тіла. 

Б. Сенкевич вважає, що «Душею матерії виявляється те, що визволене 

креативною, культуротворчою силою людини – їй протиставлені розгнузданість, 

аморфність, що є результатами ‘конструювання’ і пов’язані з функціональністю. 

Конструювання може або здійснюватися через дію (будівництво залізничної 

станції, вулиць, будинків), або означати пізнавальний акт людської свідомості: 

розподіл матерії на окремі справи й події» [275, 80]. 

Фоґель розуміє геометричність тільки як щось «речове, а отже, не 

надмірно розбудоване, яке стосується конкретної події», але також як 

«есенціональне […], об’єктивне, незалежне від суб’єкта-оповідача та обставин 

оповіді. На практиці це означає безособовість нарації» [275, 81]. Саме тому 

монтажі Д. Фоґель є безособовими, а їх основним героєм і центральним об’єктом 

є життя.  

У есеї «Геометрична простота» Д. Фоґель описує еволюцію форми, яка 

веде до виникнення абстрактного мистецтва. Перший етап еволюції – це нудьга, 

спричинена вичерпанням можливостей попередньої форми. Відтак нудьга 

тематизується, опановує новий принцип змісту і наступає новий етап – 

безформність, який призводить до зміни й деформації зужитих елементів життя. 

Цей динамічний етап пошуку нових форм постає у геометричному вимірі, як 

схема усіх речей. 

Аналізуючи проблематику геометризму в теоретичних та поетичних 

текстах Д. Фоґель, К. Шиманяк виокремлює чотири способи його 
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функціонування: «(1) Фоґель […] надавала пов’язаному зі статикою 

геометризмові особливе місце й значення; (2) вважала, що стилі у мистецтві не 

виявляються одразу у чистому вигляді: часто вони постають як непевна і 

невипробувана у своїй дослівності консистенція в мішанині з іншими 

тенденціями [«Генеалогія фотомонтажу і його можливості»]; (3) логіка розвитку 

форми полягає у тому, що один етап впливає на інший, без якого він 

неможливий і незрозумілий […]. (4) Остання причина має дещо інший характер. 

Фоґель відносно пізно, наприкінці 30-х років, здійснила чітке й точне 

розмежування між вдома світоглядами – тим, який вона пов’язувала з 

кубістично-конструктивістською поезією, та симультанізмом і пов’язаним із ним 

монтажем» [289, 89 – 90]. 

Кожна геометрична форма має душу, тобто має індивідуально-неповторну 

характеристику. У передмові до «Фігури днів» (1930) письменниця пише, що 

геометрична фігура стала для неї принципом монотонності, якій притаманна 

повторюваність одного контуру, а така орнаментальність характеризується 

ритмікою повернення [139]. Для Д. Фоґель фігура означає прасхему усіх речей, 

їхню суть, яку можна відкрити, зазирнувши всередину, тобто пізнавши 

сировину.  

Сировина – це основа всього, це рушійна сила розвитку й динаміки, адже і 

сам час є сировиною, «клейстрованою, брудною, розгнузданою сировиною. Час є 

обвислим тілом нудьги і тілом монотонності» [294, 114], що його можна 

переробляти на «стіни, вулиці й пасажі». У цьому монтажі міститься глибокий 

сенс поєднання географії й історії, коли письменниця ідентифікує лінійний, 

плинний і незмінний розвиток часу з існуванням безмежних незайнятих 

просторів, які безцільно й безглуздо заростають будяками і лопухами. Така дика, 

неокультурена людиною територія нагадує людей, які занапастили своє життя. 

«О, плоскі, повільні простори. Нудні, як велика підлога з дощок, 

вишурувана содою; як круглий краєвид календарної надії з людьми, які десь 

занапастили, на кілька годин, свою долю. І гуляють. 
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І нудні простори як люди з втраченим життям. Важкі простори: як життя 

без долі. 

Простори, які витискають великі, пусті сльози. Вони ні для кого. 

У світі забагато простору. Потрібно щось зробити з поторочним простором 

світу» [294, 105]. 

Людина, як і кожна сировина, повинна очікувати своєї долі, вона прагне 

дієвості й змін, що властиво історії, яка характеризується певною протяжністю й 

змінністю, бо, якби не було змін, то ніхто б не відчував плину історії. А зміни 

виражаються в переміні навколишнього середовища, коли відбувається 

переробка сировини «і огидної матерії часу. Тоді з’являються стіни, вулиці й 

пасажі» [294, 114]. Отже, Фоґель вельми метафорично й водночас конкретно 

зазначає, що цивілізаційні зміни, урбанізація та будівництво, вказують на зміну 

часу, вказують на надходження нової формації міста, для якої недостатньо 

замкнутися в одній усталеній формі, бо «урбанізм (Фоґель ототожнює поняття 

урбанізм і модернізм – прим. Р.В.) – це не кліше. Ми повинні відновлюватися 

чужими містами» [154, 207], а в іншому листі до Б. Шульца віднаходимо мовби 

пояснення до цих її слів: «маємо певний відсоток екзотики, який приходить до 

нас у постаті мандрівки, відвідин чужих і незнаних міст, околиць, і в постаті 

неочікуваних там зустрічей. І не конче ця подорож мусить тривати впродовж 

шести місяців, щоб пережити – як конкретний випадок – її суть, бо ж конкретний 

випадок ми завжди переживаємо, оскільки ніхто всіх подорожей не відбув, а то 

був би єдиний аргумент проти ‘конкретно-випадкового’ пізнання – як я 

окреслюю подібний процес. Відсоток життя не визначає його вагомості для нас, 

вирішальними є той особливий випадок […]» [154, 215]. Тим особливим 

випадком є зустріч з активною сировиною, яка перебуває в процесі переробки і є 

гарантією стабільності світу: «Світ холодних вертикалей і горизонталей по-

іншому. Вони постійні. Вони роблять простір впевненим. […] Зовсім повільно 

росте вертикаль і горизонталь. Зовсім поволі ростуть стіни, а кулеподібна сірість 

повільності розростається, як липкий листок лопуха […]. З цегли ростуть стіни. 

Наростаючі стіни знають тільки дві туги: вгору, у напрямку жовтої кулі сонця; 
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як дерева і трави; і вниз, куди йдуть тягарі, усі втомлені речі й наші руки, коли 

все вже пропало в житті. Ці дві туги вертикалі постійні: як сонце, темрява і як 

життя» [294, 115].  

Отже, міське життя – це процес, який перебуває в постійному розвитку, в 

активності, бо коли розвиток припиняється, то припиняється існування й 

замінюється скляним завмиранням: «А коли вже все готове й завершене на 

перкалевому полі з невпевненими квітками ліловими й масляного кольору – 

приходить розділ скляної мелодії життя. Готові речі й завершені справи дзвенять 

склом і меланхолією. Все, що має постійні контури і форму прямокутника чи 

куба сіре від смутку; оскільки вже є раз назавжди» [294, 125]. Д. Фоґель 

завершує свою ґлорифікацію модерного міста промовистим образом потяга – 

образом рушійної сили життя, без якої воно немислиме. Адже метою 

будівництва залізничної станції був рух: колія і станція зводилися для того, щоб 

ними їздили «сяйливі вагони». 

 

 

Висновки до розділу 4 

 

Творчість Дебори Фоґель припадає на період міжвоєнного двадцятиліття і 

вписується в парадигму авангарду. Поетичні та теоретичні твори авторки 

рерпрезентують її візію модернізму. Вона була письменницею, яка шукала нових 

форм виразу власного, індивідуального досвіду життя, надаючи йому у своїй 

конструктивістській, сповненій симультанізму і «нового реалізму» прозі досі 

небачених форм. 

У монтажах «Акації квітнуть» Д. Фоґель відмовляється від фабуляризації, 

натомість наративно презентує ситуацію людини, а точніше – досвід екзистенції 

та життя як анонімного процесу в урбанізованій дійсності. 

Зацікавлення монтажем, сміливе прагнення до конструктивізму й кубізму в 

літературі, тобто перенесення кодів образотворчого мистецтва на мову 
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літератури, свідчить про ризикованість, оригінальність та відважність львівської 

письменниці. 

Презентуючи універсальну формацію міста, Д. Фоґель творить актуальне 

обличчя світу, його природний ритм, буденність, тобто показує суспільство як 

воно є. Свої монтажі називає хроніками, укладає події одночасно, безособово, не 

ієрархізуючи їх. Письменниця не творить світу, заснованого на принципі 

часопросторового розміщення подій та героїв, вона лиш указує на природні 

виміри й розміри предметів, їх структуру, розмір, колір. 

Монтаж для Д. Фоґель був не тільки літературною стратегією, формальним 

експериментом чи жанром, він став необхідним способом виразу її світогляду, 

різновидом творчого процесу. 
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ВИСНОВКИ 

 

Опираючись на теорії часопростору та теорії міста у теоретико-

літературній та філософській думці, літературну творчість Бруно Шульца та 

Дебори Фоґель можна вписати у спектр креування й рецепції часопростору 

міста. У нашому дослідженні літературний текст розглядаємо як ілюстрацію 

і/або заперечення цих теорій, які певною мірою слугували підґрунтям 

формування власного розуміння часу, простору і часопростору міста в текстах 

Шульца та Фоґель. 

Модерне місто, незалежно від того, з якої перспективи воно зображене, – 

параболічно-перцепційної (Бруно Шульц) чи конструктивістської (Дебора 

Фоґель), – це часово-просторова, філософсько-естетична, соціальна та культурна 

єдність. Це також нерозривна єдність часового ритму з простором, де кожен 

компонент самостійний і водночас взаємно узалежнений від інших. 

Літературний модернізм запропонував шлях відродження локальності 

світовідчування і світомислення як центру всесвіту – locus mundi, знаковими 

чинниками і поетософськими проявленнями якого є етнічні корені, малі 

вітчизни, вулиці, ландшафти в їхньому універсальному вимірі. Часопростір 

модерного міста – інтелектуальний, метафорично активний, ментальний і 

вмотивований філософією мислення – стає формацією, готовою не лише 

прийняти зміни, але й зберегти власну автентичність і природність. Модерному 

містові властивий процес комунікації знаків, кодів і значень різних елементів 

його часопростору. 

Зіставлення поетичних і філософських проекцій феномена модерного міста 

в літературних текстах Шульца та Фоґель – це цікаве й перспективне завдання 

для літературознавця, позаяк окреслює різні поетики презентації міста в 

літературі ХХ століття. Ці різні поетики теоретично арґументовані й 

інтерпретаційно підтверджені текстами Бруно Шульца та Дебори Фоґель. 

У ході досягнення мети дисертаційного дослідження було вирішено, 

досліджено й з’ясовано низку поставлених на початку завдань. 
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Розважаючи над поняттями часу і простору в теорії та філософії 

літератури, ми дійшли висновку, що час і простір є не лише структурними 

елементами літературного твору, але передусім головними носіями значень, а 

також способами вираження індивідуально-авторських концепцій. 

Систематизовані й аналізовані в дисертаційному дослідженні сучаcні концепції 

часу і простору, об’єднані назвою «топографічний поворот», спрямовані на 

підкреслення матеріального наповнення просторового минулого, тобто на злиття 

часопросторових характеристик у понятті місце, в якому реалізуються 

колективні цінності та індивідуальний досвід, географія й історія. 

Пізнання й присвоєння такого гетерогенного місця відбувається по-

різному. У Бруно Шульца – під час руху. Його герой-наратор Юзеф, 

прогулюючись своїм рідним містом, творить разом із ним невід’ємну цілісність. 

Колективна пам’ять міста впливає на формування самого Юзефа, бо він сам 

намагається відкрити й розшифрувати всі його коди і знаки – такі, як геніальна 

епоха, автентик чи праісторія світу. І тільки через таке відкриття і 

розшифрування він здатний зрозуміти себе, порівнюючи своє тепер із 

колективним минулим. Натомість у Фоґель життя представлене як одночасне 

тривання різних місць, а радше не-місць, найвиразнішим утіленням яких є 

ґлорифікація будівництва залізничної станції, яка, за М. Оже, є одним із 

різновидів не-місць, одним із об’єктів, де людина приречена на самотність, 

транзитність і анонімність. 

Пошук спільних місць між реальним міським простором та його 

художньою креацією є водночас його проблематизацією та антропологічною 

перспективою в дослідженнях міської щоденності. Під час аналізу та 

інтерпретації літературних текстів Б. Шульца й Д. Фоґель у контексті 

антропології місця та не-місця, як його антиподу, гетеротопії і геопоетики 

відзначено не тільки безсумнівно великий вклад художньої літератури в 

гуманітарні дослідження міського простору, але й увиразнено вагомість міської 

тематики в інтерпретації літературного твору, закоріненого біографічно і 

географічно. 
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Геопоетика як літературна топографія містить в собі величезний 

топонімічний потенціал, який у літературній творчості втілюється головно у 

геопоетичних топосах і локусах, особливим виразником яких є гетеротопії, не-

місця, утопії, місця-пустки та поміжності, які по-різному виражаються у дилогії 

Б. Шульца та монтажах Д. Фоґель. Геопоетика як дослідницька стратегія вивчає 

не стільки способи репрезентації чи виявлення географічних слідів у літературі, 

скільки з’ясовує, що література робить із цим географічним місцем, як 

перетворює його. Геопоетика не вивчає процес перенесення географічного в 

поетичне, а те, що відбувається між, поміж – у міжпросторі: між гео- і поетикою, 

між географічним простором і літературою. 

Рефлексії над містом як урбаністичною, соціальною і культурною 

системою дали змогу різновекторно представити місто, виокремивши 

геопоетичний вектор як кореляційний принцип містології. Геопоетика як новий 

тип комунікації з простором детермінувала новий погляд на вираження 

соціальних процесів та на сприйняття людиною її власного місця. Різнобічна 

інспірація містом привела до більшої відкритості літератури на географічні 

реалії. «Літературизація» географії стає процесом «приземлення» літератури, 

тобто втіленням зв’язку літератури з дійсністю, з перетворенням місця (як 

поєднання часу і простору) на соціальний, культурний медіум. 

Місто постає у Б. Шульца як мотив, образ, переростає в символ, стає 

основою творення авторського міфу. Місто як культурний медіум слугує 

джерелом конструювання художньої дійсності, у тому числі й міського 

часопростору. Шульцівський герой ідентифікує себе з містом, а тому він не 

тільки пізнає міський простір, але водночас творить його, долає низку перешкод, 

меж і поміжностей, творячи лабіринтні простори (лабіринти будівель, лабіринти 

природи, лабіринти часу, лабіринти психіки). Однак, блукання відбуваються не 

тільки вулицями міста, але й у лабірантах сну та ночі. Сни, сновидіня й марення 

у творах Б. Шульца є не стільки результатом індивідуально-авторського процесу 

втілення уяви та інших психо-креативних явищ, скільки символічною 

перспективою образу, яка стає найбільш оптимальним шляхом до осягнення 
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позасловесної дійсності, тобто дійсності абсолютно, а не індивідуально 

символічної. 

Отже, низка автентичних топонімів і локусів у прозі Б. Шульца як 

поєднання автобіографічної пам’яті із пам’яттю культури вибудовує низку 

гетеротопій – особливих місць, як, скажімо, гетеротопія дому й вулиці та 

пов’язані з ними підгетеротопії кімнати, коридору та мандрівки вулицями. Ці 

гетеротопії стали проявом топографії історії в літературних текстах, у яких 

зв’язок між пам’яттю і простором виразився у формі матеріальних слідів. Іншого 

плану є гетеротопії потяга й санаторію – це особлива просторова репрезентація, 

яка відображає прихований марґінальний бік реальної дійсності, адже існування 

в санаторії є лише ефектом квазі-вічності, приреченістю героя-наратора на вічне 

пограничне життя. 

Гетеротопії Книги, альбому для марок і паноптикуму стали втіленням 

зв’язку індивідуальної й колективної історії, вони виходять далеко за межі 

реального часопростору міста, становлять знак геопоетичного знання міста – 

локального, внутрішнього (автора та героя-наратора) і зовнішнього, загального 

знання, доступного кожному. З перспективи геопоетики для усіх цих гетеротопій 

важливим є досвід місць та роль конкретного місця у цьому досвіді. 

У такому прочитанні місто Б. Шульца як екстатичний проект виходить 

далеко поза свої межі, бо відкривається для героя і лише в такий спосіб 

сповнюється й уповні реалізується. Герой-наратор пізнає і творить місто не 

тільки під час прогулянок, а передовсім шляхом укладання карти об’єктів, які 

були відкриті й розгадані під час його мандрівок. Таке місто завжди перебуває у 

боротьбі з часом, намагається перемогти його, щоб повернутися у минуле, в роки 

дитинства, у геніальну епоху. 

Натомість кубістично-структуралістська творчість Дебори Фоґель 

спрямована на вираження характеристики соціально-політичної ситуації нового 

часу, названого нею «новою легендою», на ґлорифікацію технічного розвитку, 

поступу, еволюції й динамізму. Саме рвучкі цивілізаційні зміни привели до 

виникнення нових просторів і місць, що, відповідно, нав’язувало нові значення і 
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функції для раніше наявних. У цій діалектиці яскраво простежується головна 

суть естетичної теорії Д. Фоґель – діалектика статики й динаміки. 

Отож, монтаж як літературний жанр характеризується такими ознаками: 

механічний, атональний і амелодійний ритм; безособова нарація (герой монтажу 

– анонім); репортажна манера; симультанізм як метод композиції, що передбачає 

реабілітацію множинності та поліфонії життя; монотонність як структура 

дійсності, у якій зрезиґновано з ілюзорної барвистості. 

Головний герой монтажів Д. Фоґель – це життя банальних, мізерних, 

монотонних і меланхолійних предметів різної форми, сировини та її душі, що 

переростає в архітектуру й регулює часопросторовий ритм міста. Життя у світі 

вертикалей і горизонталей, прямокутних форм, чисел та величин надає відчуття 

безпеки та упевненості, гаратнує почуття ладу й гармонії. Геометризоване місто і 

життя у ньому протиставлене традиційній історії, воно творить нову історію – 

раціональну, яка ґрунтується на функціональності руху абстрактних площин. 

Місто Фоґель, збудоване за принципами конструктивізму і 

функціоналізму, – це невпинний процес і розвиток, які неодмінно 

характеризуються змінами, надходженням нової формації, яка не може 

замкнутися в усталеній формі, бо тоді розвиток припиняється, а отже, 

припиняється існування й замінюється скляними акаціями, які не здатні 

відродити приховані й забуті сенси міста. 

Зважаючи на те, що рецепція творчості всесвітньовідомого письменника 

Б. Шульца лише фрагментарно й несистемно присутня в сучасному 

українському літературознавстві, а постать Д. Фоґель – репрезентантки 

багатокультурної міжвоєнної літератури львівського середовища – практично 

невідома в Україні, бо її окремі твори лишень нещодавно перекладені 

українською мовою, наше дисертаційне дослідження відкриває нові перспективи 

вивчення творчості цих письменників. Філософсько-літературна «містологія» 

має своє місце в українському літературознавчому дискурсі, однак уведення і 

характеристика нових імен і концепцій іноземних, маловідомих в Україні 

науковців також є незаперечною перспективою подальших досліджень. 
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