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‘CaMEra’ PrinCiPLES aS a Way OF WOrLD PErCEPtiOn in 
PatriCK MODianO nOVEL ‘tHE LOSt yOUtH CaFE’

This article proposes the analysis of the literary strategies in Patrick Modiano novel 
‘The Lost Youth Cafe’, emphasizing the use of ‘camera’ principles, which becomes changing 
the point of view method and demonstrates the transformation in ways of world perception. 
Using cinema art experience the author improves intermediality characteristic features in 
literature.
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У статті пропонується науково-критична характеристика роману А. Шевчен-
ко, молодої британської авторки українського походження. Виразний історико-до-
кументальний образний зміст твору дозволяє не лише виокремити цей твір серед ін-
ших прикладів жанрових трансформацій історичної оповіді, а й наголосити на його 
значенні в сучасному культурному діалозі між Україною та Великою Британією.

Ключові слова: новий історичний роман, трилер, постмодернізм, фікціональний, 
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Вітчизняна науково-критична рецепція української складової у сучасно-
му британському романі наразі сфокусована на доробку Марини Левицької. 
Попри шлейф суперечок з приводу відтворення авторкою української іден-
тичності, що на материковій Україні, що в українській  діаспорі, її твори, 
зокрема «Коротка історія тракторів по-українськи» (2005; укр. пер. 2013) про 
сучасне й минуле української спільноти в Британії викликають неабиякий 
інтерес. Утім історичний компонент у комічних та соціально-побутових тек-
стах М. Левицької підпорядкований психологічній характеристиці персона-
жів. Історичний же вимір ідентитетного квесту в творах  сучасної англомов-
ної української діаспори асоціюється здебільшого з доробком американця 
Аскольда Мельничука: так, український переклад  1996 року його твору «Що 
сказано» (What is Told, 1994) сформував у читачів, ангажованих цією жанро-

Master
Spot



286

вою формою, певний горизонт очікувань – утілена в ньому постмодерна гра 
з історією та міфом органічно поєднана із хронографією буремних подій в 
Україні та світі ХХ століття, фікційне переплітається з документальним. Прі-
оритетів сучасна жанрова дифузія не має, тож і критична оцінка української 
компоненти у новому історичному романі ускладнюється. Треба визнати, 
між тим, що рецепція українсько-британського, українсько-американського 
чи українсько-канадського літературного тексту є справою нелегкою навіть 
для тих, хто вивчає проблему «зсередини». Ліза Грекул з університету То-
ронто свою докторську монографію про англомовну літературу канадських 
українців не дарма назвала «Виходячи з тіні» (“Leaving Shadows. Literature in 
English by Canada’s Ukrainians”; Toronto, 2005). Якщо так увиразнений англо-
канадський досвід формування літературної традиції української діаспори 
– давній, різноманітний, доволі концептуалізований критичною думкою, то 
у спробі оцінки українсько-британської літератури метафора «виходу з тіні» 
сприймається майже буквально.

Роман Анни Шевченко «Спадок» (Bequest, 2010; укр.пер. Т.Некряч К.: 
Нора-Прес, 2013), якому присвячена ця розвідка, – твір представниці новіт-
ньої хвилі української імміграції у Британії [Shevchenko A.K. 2010]. Його ав-
торка успішно закінчила Київський університет ім. Т. Шевченка за спеціаль-
ністю «англійська мова та література», навчалася згодом у Кембриджському 
університеті та як талановитий і успішний перекладач із семи мов живе й 
працює у Британії. 

Задум її дебютного твору виник на перетині двох подій, що в системі нео-
історичного мислення рівною мірою є фактами «особистої історії» (personal 
history). Як це нерідко відбувається у сучасній художній історизації мину-
лого, серед імпульсів до написання роману впливовим був чинник сімейної 
історії авторки. По смерті її діда, Федора Павловича Шевченка, видатного 
дослідника історії України, доктора історичних наук, професора, члена-ко-
респондента НАН, відомого зокрема як дослідник історії козаччини, Анна 
отримала від бабусі його щоденники років Другої світової війни, які її глибо-
ко вразили. Тематичне відлуння драматичної історії рідних у творі А. Шев-
ченко важливе, але опосередковане. Роман, що з’явиться через 15 років, вона 
присвятить «Федору і Розі», тобто дідові й бабусі, однак ця посвята – авто-
графічний паратекст, який сприяє інтеграції «особистої історії» у фікційний 
контекст, зберігає її цінність як історичного документа, інтенсифікує читаць-
ку інтерпретацію минулого [ див. Hutcheon, 1989, pp.83-84]. Інший чинник 
впливу – зовнішній. У 1992 р. Анна як перекладач працювала з першим 
Президентом незалежної України Леонідом Кравчуком під час його офіцій-
ного візиту до Сполученого Королівства, й тоді в кулуарах дипломатичних 
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перемовин згадували легендарну історію про золото Павла Полуботка, бун-
тівного козацького полковника, закатованого за наказом Петра І у казематах 
Петропавлівської фортеці. Міф про золото Полуботка (радше спекулятивно) 
зринатиме в українсько-британських стосунках також і пізніше, на початку 
ХХІ ст., коли президентство прийняв Леонід Кучма, й саме у цій історико-по-
літичній площині розгортаються події локального сюжету роману.

Твір А. Шевченко в Британії був сприйнятий як трилер: щоправда, автор-
ка в інтерв’ю з нагоди публікації роману зауважила, що вважає його більш 
значущим: “Bequest for me is more than thriller” [More Than A Thriller: A.K. 
Shevchenko On Bequest]. На нашу думку, жанровій природі «Спадку» від-
повідає поняття «новий історичний роман», тобто такий різновид історич-
ної оповіді, в якому очевидні модифікації, притаманні постмодерністсько-
му дискурсу, однак  ця форма свідомо твориться автором не заради самої 
фікціоналізації, (де)містифікації чи гри з читачем. Фактуальна, історико-до-
кументальна основа твору репрезентує різні часові площини української іс-
торії, поєднує минуле й сучасне та моделює цілком вірогідну перспективу 
для шукачів скарбу Полуботка у Лондоні, Кембриджі, Аргентині та Києві 
2000–2001 років. 

Термін «новий історичний роман» (the new historical novel) належить Рі-
чарду Бредфорду, який слідом на Домініком Хедом, Ніком Бентлі та інши-
ми наступниками М. Бредбері на початку 2000-х років запропонував  своє 
бачення сучасного стану британського роману. У свою критичну панораму 
Р. Бредфорд уводить розділ «Відхід від буденності» (Excursions from the 
Ordinary), що обіймає два напрями «відходу» – новий історичний роман та 
кримінальний і шпигунський роман [Bradford, 2007]. У огляді першого жан-
рового різновиду Бредфорд, звісно, не оминає характеристики експеримен-
тів П. Акройда та А. Байєтт, зупиняється на спробах у цій царині М. Емі-
са, І. МакЮена та Дж. Барнса, але не вживає термінів «історіографічний» 
або «метаісторичний» і не посилається на авторитети Г. Вайта, Л. Хатчен, 
Л. Монтроуза чи інших батьків-засновників неоісторизму. Така позиція не 
ставить під сумнів уже усталені жанрові концепти, однак вносить певну ко-
рекцію до сприйняття семантики понять «історіографічний» або «метаісто-
ричний» як єдино можливого визначення такого типу текстів. Зауважимо, 
що й на матеріалі експериментів з історією в американському романі наразі 
відбувається ревізія термінів та їхніх тлумачень: у щойно захищеній у Ґдань-
ському університеті  докторській дисертації Марти Коваль у контексті нео-
історичного підходу теж пропонується новий термін – “a novel on history”, 
хоч у цьому випадку це свідчення авторського дистанціювання від  історії як 
ортодоксії [Koval 2013].
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Філософською основою для жанрової моделі нового історичного роману 
Р. Бредфорда є праця Френсіса Фукуями (версія 1992 р.) – «Кінець історії та 
остання людина». Серед прикладів «нового історичного роману» за Р. Бред-
фордом чимало таких, що поєднують у формах епічного циклу чи окремого 
твору персональну й колективну історію. Точкою відліку для визначення па-
раметрів нової історичної прози Бредфорд обирає масштабні історичні ка-
таклізми – Перша та Друга світові війни, холодна війна та її наслідки для 
Східної та Західної Європи. Роман А. Шевченко корелює саме з останнім із 
названих предметно-тематичних блоків, – невипадково її твір, у якому деміс-
тифікується, серед інших процесів, діяльність розвідувальних служб різних 
країн у різні часи, був номінований на премію Дж. Орвелла.

Художній зміст «Спадку» у контексті пригодницької парадигми можна 
передати стисло. До юридичної контори в Лондоні, що займається зокрема 
спадковим правом, до її молодої співробітниці Кейт (із незрозумілим і не-
вимовним для британців слов’янським прізвищем, таємниця якого зберіга-
ється до кінця роману) звертається молодий чоловік з цілком легітимним 
проханням – допомогти йому дізнатися про нинішній стан одного із вкла-
дів Банку Англії.  Цей молодий чоловік – стажер-історик у Кембриджсько-
му університеті, але крім наукового інтересу до предмету інтриги – скарбу 
Полуботка,  Андрій має законне право на такий запит, адже представляє 
чоловічу лінію спадкоємців роду, який може претендувати, за умовами  
вкладу, на 20% тієї суми, яка вельми зросла з 1720-х років до початку ХХІ 
ст. Кейт (насправді, Катерина, занглізована вихованням та способом життя 
настільки, що для неї власне українське коріння відкривається лише в спіл-
куванні з бабусею), ревно допомагає йому в архівних пошуках і відкриває 
для себе химерні й приголомшливі складові цієї історії. Стосунки героя 
і героїні розвиваються згідно жанрового канону – симпатія, зближення 
під час небезпечної подорожі до Аргентини за важливими документами у 
справі, кохання і трагічний фінал, оприявнений  ще у пролозі: Катерину ви-
кликають до поліцейського відділку Кембріджа, опізнати мертвого Андрія, 
що загинув при таємничих та абсурдних обставинах у своєму університет-
ському містечку. Зрозуміло, не обійшлося без антигероя: це співробітник 
КДБ/ФСБ Тарас Петренко, колишній однокурсник Андрія по Львівському 
університету, який (пере)відкрив у московських архівах справу про скарб, 
і службове доручення якого – а відтак і відрядження з Москви до Британії, 
– не допустити, аби заповіт Полуботка таки спрацював, і щойно звільнена 
Україна, яка на той час потерпала від фінансової кризи, завдяки патріотич-
но налаштованим нащадкам Полуботка магічно перетворилася на одну з 
найбагатших країн світу. 
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Фабула трилера створена вельми професійно – рецензенти порівнювали 
цей аспект твору з текстами таких досвідчених майстрів жанру  як Джон Ле 
Карре. Але значення твору А. Шевченко полягає не в інтризі, а в тих формах 
вміло персоналізованої наративної стратегії, для якої нехитрий і передбачу-
ваний (особливо після «справи Литвиненка») подієвий ряд – лише умовний 
стрижень.

У «Спадку» як у новому історичному романі  відсутній лінійний сюжет, 
але збережена продумана хронологія подій. Спершу часові зсуви й ретро-
спекції частково підготовлені, але згодом ритм зрушень стає вільним, дедалі 
більше заохочуючи читача до активної співпраці, до пошуку аналогій та асо-
ціацій між минулим та сучасним. Авторка довіряє читачеві, який не зали-
шиться байдужим до паратекстуальних характеристик, зокрема до  обраних 
нею епіграфів до окремих частин, і так само вдумливо сприйме фікціоналі-
зовані відступи у далеке минуле. Якщо в історичній легенді про процес пере-
правки скарбу до Англії, як і в скупих історичних свідченнях про цю істо-
рію, фігурує син Полуботка Яків, у романі Анни Шевченко небезпечну місію 
здійснює переодягнена у чоловічий одяг, на кшталт шекспірівських героїнь, 
дочка полковника Софія. Вона, до речі, перед небезпечною мандрівкою у 
такий же химерний спосіб під іменем брата навчається в колегіумі й тому во-
лодіє іноземними мовами й здатна дати собі  раду в чужоземному просторі. 

Історична ретроспектива до подій XVIII ст. корелює із подіями сього-
дення. Здійснивши свою місію передачі скарбу на збереження Банку Англії, 
Софія не здогадується, що її небезпечна подорож відбувалася під пильним 
наглядом царської таємної служби. Її агенти уб’ють Софію на зворотньому 
шляху як небезпечного свідка, вб’ють за наказом Олексія Розумовського, її 
хрещеного батька, але найперше – таємного чоловіка імператриці Єлизавети, 
наляканого небезпечними наслідками зв’язку з бунтівною родиною Полу-
ботків для його кар’єри та репутації.  Так само системно й безжально працює 
каральний механізм таємних служб у наш час. Кейт, яка всупереч заборонам 
британської поліції полишати Сполучене Королівство, вислизне до Львова 
та Києва, аби передати, як їй здається, в надійні руки довірені їй Андрієм до-
кументи, після повернення  потрапить у добре сплановану жахливу автомо-
більну аварію, після якої вже ніколи не почуватиметься в безпеці. Вона й сама 
на той момент не знатиме, що її намагаються «нейтралізувати» не тільки як 
спільницю Андрія, а як Катерину Полуботко, тобто потенційого претендента 
на той-таки скарб. Відкритий фінал твору ризоматично підготовлений істо-
ричною деконструкцією міфу про скарб Полуботків, якого вже давно нема 
у сховищах Банку Англії, негероїчною загибеллю Андрія, абсурдистським 
тлом самогубства лейтенанта Петренка,  присмерковим колоритом останніх 
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епізодів уже не британської, а канадської історії Кейт, викладачки спадкового 
права в  провінційному університеті.

Якщо для історичної площини роману авторка вільно поєднувала істо-
ричне й фікційне, її розробка  сучасних колізій передбачала ретельне, доку-
ментальне дослідження, роботу в архівах, у Британській бібліотеці, вивчен-
ня історії української діаспори, без якої непроясненою, хай на фікційному 
рівні, залишилась би колізія конгресу нащадків Полуботка, які зібралися на 
початку ХХ ст. аби  підтвердити й документально завірити їхню готовність 
передати скарб вільній Україні. У двосторінковій післямові Анна Шевченко 
дякує не лише дідусеві й бабусі, які сформували її історичну свідомість, а 
й своїй матері Ользі Шевченко за розповіді про світлі й темні сторони так 
званої «відлиги 1960-х»; а також анонімним  респондентам за довірені їй 
сповіді тих, хто пережив тюремні психушки. Саме так формується у тво-
рі контрапункт трагічної історії Оксани Полуботко, арештованої КДБ 1962 
р. у Києві, після поетичного вечора в університеті, й назавжди замкненої у 
психотропному пеклі, аж поки смертельна пігулка від лейтенанта Петренка 
не звільнила її назавжди. Достоту несподіваною постає в романі детальна 
характеристика становлення Тараса Петренка, представлена у мозаїці його 
особистих спогадів. Цей надійний «гвинтик» системи, який обирає службу в 
КДБ як форму компенсації своїх комплексів, вельми переконливо репрезен-
тований у романі, і його запізніла самооцінка вже не здатна ані зупинити ле-
щата загрози, що нависла над Кейт, ані врятувати його самого від механізмів 
системи, що ним маніпулювала. Алюзії до поетики Орвелла, згадки критиків 
про розмаскування стилістики «переможних» шпигунських тріллерів  Джо-
ном Ле Карре є цілком доречними стосовно цієї  колізії у текстовій структурі 
«Спадку».

На рецептивному рівні міру співвіднесеності фактичного і фікційного в 
неоісторичному чи «новому історичному» романі (вважаємо, що їх все-таки 
варто розрізняти) сприйматимуть, сподіваємось, у контексті множинності 
інтерпретацій. Але «Спадок» зачіпає ще низку імагологічних питань: на них 
по-різному відповідатимуть в Україні й у Британії. У британському контексті 
дебютний твір А. Шевченко зробить добру справу, адже замість стереотипів 
стосовно української історії, оприявнює «особисті історії», які важать чи не 
більше, ніж клішовані ідеологеми чи їх поверхова деконструкція. В Україні 
ж, цілком імовірно, ця книга знову провокуватиме дискусію стосовно укра-
їнської ідентичності – або надміру романтичної (Андрій і Катерина), або під-
ступної та зрадливої, хоч і не позбавленої здатності до самооцінки (Тарас), 
й ця тенденція вже відчутна у деяких вітчизняних відгуках на твір, перекла-
дений у 12 країнах світу. На жанрологічному рівні, з погляду пожвавлення у 



291

нас інтересу до нового історичного роману, привід до дискусій створює рад-
ше продуманий контрапункт збігів у долях, учинках, подвигах і зрадах пер-
сонажів з різних часових площин. Новий історичний роман Анни Шевченко 
застерігає, передбачає, пророкує, й тим самим уводить дидактичний компо-
нент, який постмодерному твору зазвичай не притаманний. Утім, подібні 
тенденції вже  відстежені дослідниками  інших національних версій неоісто-
ричної прози, зокрема в літературі Нідерландів [Ярмиш 2012, с.15]. Україно-
британський «Спадок» Анни Шевченко пропонує, як і Джордж Орвелл, на 
якого покликається авторка, пам’ятати про те, що ті, хто контролює минуле, 
контролює й майбутнє.  Анна Шевченко має рацію, згадуючи слова свого 
діда Федора Шевченка: історія ніколи не залишається в минулому. 
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Украинский компонент в новом историческом британском романе: 
«наследство» анны Шевченко

В статье представлена научно-критическая характеристика романа А. Шев-
ченко, молодой британской писательницы украинского происхождения. Вырази-
тельная трактовка историко-документальных и художественных проблем позво-
ляет выделить это произведение среди других вариантов жанровых трансформа-
ций исторического повествования, а также акцентировать его роль в современном 
культурном диалоге Украины и Великобритании.

Ключевые слова: новый исторический роман, триллер, постмодернизм, 
фикциональный, исторический.
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the Ukrainian component in the new historical novel in Britain: 
a.K.Shevchenko’s “Bequest”

The article deals with a first novel of Anna Shevchenko, a young British novelist of 
Ukrainian descent. The representation of historical and artistic problems in “Bequest” 
makes it possible not only notify the text among other variants of a new historical prose, 
but stress  a deep message from historical past to present-day culture it implies. Anna 
Shevchenko’s novel is a notable element in the contemporary cultural dialogue between 
Ukraine and Britain.
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Знаки радянСькоЇ СиСтеМи як оБ’Єкт іроніЗУВання 
В поВіСті «Шапка» ВолодиМира ВойноВиЧа

У статті за допомогою теорії знаків проаналізовано повість «Шапка» та її 
компоненти-образи: титульний образ, образи речей, реалій радянської дійсності, 
образи персонажів, образ системи. Визначено, як ці образи стають об’єктом ав-
торської іронії.

Ключові слова: іронія, об’єкт іронії, знак, система, деконструкція системи, ре-
алії, радянська дійсність.

Іронія належить до тих літературознавчих понять, що не мають остаточ-
ного визначення. Її часто розглядають у діахронному аспекті, акцентуючи 
увагу на сократівський іронії, романтичній іронії. Її вивчають як троп, еле-
мент поетики тексту, світоглядну позицію. Гостро стоїть питання про те, чи 
є іронія різновидом комічного. Визначення поняття «іронія» не належить до 
завдань цієї статті, тому ми спиратимемося на формулювання, запропонова-
не Р. Семківим у  книзі «Іронічна структура: типи іронії в художній літера-
турі» (К., 2004). Він вважає можливим визначення іронії як «складного ви-
словлювання, в якому реалізується два або більше суперечливих між собою 
сенси, один з яких може претендувати на статус істинного» [Семків 2004, 
14]. Важливим для нас у даному разі буде факт роздвоєності будь-якого іро-
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