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WSTĘP

Stwierdzenie, że ciało to nie tylko biologia jest banalne. O kulturowym jego
uwarunkowaniu napisano niemało, a nurt antropologii ciała rozwija się od kilku
dziesięcioleci, analizując ludzką cielesność w szeroko rozumianym wymiarze
kulturowym, społecznym, religijnym i filozoficznym. Ciało to wszak punkt
wyjścia dla kategoryzacji przestrzennych, znak przynależności grupowej, kulturowej, religijnej, narzędzie sygnalizowania pozycji społecznej, obiekt sakralizacji
czy tabuizacji. Kanony urody i zachowania, akceptowane lub marginalizowane społecznie formy ekspresji stanowią podstawę dla określania tożsamości
jednostki, jej poczucia przynależności bądź wykluczenia. Ciało a właściwie
poszczególne jego elementy znajduje zastosowanie również w magii ludowej,
odwołującej się do wyobrażeń o czystych i nieczystych lub niebezpiecznych
jego aspektach. Z cielesnością wiążą się też nierozerwalnie problemy śmierci,
umierania, dezintegracji fizycznej, brzydoty czy bólu. W latach 80-tych zainteresowanie antropologów przesuwa się w kierunku relacji ciało-władza, wpisując
badania somatyczne w kontekst polityczny. Oczywistym stymulatorem są tu
prace Michaela Foulcauta, który traktował ciało jak część „technologii politycznej”. Otwiera to bardzo szerokie pole dla analiz miejsca i roli cielesności
w dyskursie tożsamościowym krajów postradzieckich. Wszystkie wspomniane
zagadnienia pojawiły się w tej monografii, wpisując je w kontekst ukraińskiej
kultury, literatury, sztuki i języka1.
Interesuje nas kultura tradycyjna, folklor, sztuka ludowa, jak również obraz
ciała w tradycjach, pieśniach, przysłowiach. Poruszamy zagadnienie kanonów
urody, kształtujących wyobrażenia o idealnym „ukraińskim ciele” zarówno
kobiecym, jak i męskim. Jego wygląd na przestrzeni wieków był bowiem ważW nauce polskiej interesującym głosem w dyskusji nad tym zagadnieniem jest wydany
w 2011 roku we Wrocławiu tom Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Ciało, pod
red. A . M atu si ak , I. Gwóźd ź-Sze wczenko, M. Ko ch , E . Ko m i s ar u k , J . Ry s icz , A .
Ursulenko. Wciąż jednak pozostaje wiele pytań otwartych, na które odpowiedzi na łamach
niniejszego tomu zamierzamy poszukiwać.

1
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nym wyznacznikiem kulturowym, a także elementem budowania ukraińskiej
świadomości narodowej. Wystarczy przypomnieć postaci pięknych czarnobrewych czy odróżniających się również swoją powierzchownością Kozaków.
Zgodnie z ideałami rycerskimi przedstawiano ich jako dobrze zbudowanych
i budzących podziw wojowników, zwinnych, wyćwiczonych z przenikliwym
wzrokiem, któremu nic nie mogło ujść uwagi. Tak kształtowany obraz miał
bowiem służyć tworzeniu mitu walczącego o wolność bohatera i stać się kulturowym wzorem dla kolejnych pokoleń.
Przedmiotem analizy jest także rola ciała w ukraińskiej kulturze religijnej,
w której pełnię człowieczeństwa stanowią dwa elementy: ciało i dusza. Ciało
„jest tchnieniem niosącym myśl, przechodzeniem i równowagą, które budują
czas i przestrzeń.”2 Pochodzi z ziemi i do niej ma wrócić. Do życia zostało powołane dzięki duszy. Centralnym zaś jego ośrodkiem jest serce, które integruje
wszystkie przeżycia człowieka i służyć ma harmonijnemu kontaktowi z otoczeniem. Wedle wiary chrześcijańskiej, która swe odzwierciedlenie znajduje
przede wszystkim w literaturze i sztuce cierpienie ciała zyskuje perspektywę
nadprzyrodzoną. Zostaje ono wpisane w szerszy kontekst prowadzącego do
odkupienia ludzkich win cierpienia Boga. Tym samym dobrowolnie przyjęte i przeżywane zyskuje sens metafizyczny. Takie rozumienie ciała stanie się
przedmiotem badań ukraińskiej sztuki sakralnej, folkloru i tekstów literackich.
Istotne dla kultury aspekty cielesności zostają odzwierciedlone w języku,
w poszczególnych zwrotach, frazeologizmach czy powiedzeniach, dlatego
część prac dotyczy językowego obrazu ukraińskiej cielesności. To że rola języka
w nazywaniu zjawisk, w tym określaniu pojęć związanych z wyrażeniem siebie
i mówieniem o innych, oraz opisywanie za pomocą słów wyglądu zewnętrznego
człowieka ma ogromne znaczenie, nie ulega wątpliwości. Jednak w warstwie
językowej owego zagadnienia kryją się o wiele ciekawsze tajemnice, którym
bacznie przyglądają się semiotycy badający rolę znaków językowych. Chodzi
m.in. o połączenie słowa i obrazu (jak chociażby w celu perswazyjnym, np.
w reklamie politycznej), czy pojawienie się neologicznych, „nośnych” pojęć
metaforycznych, opisujących ciało i cielesność, albo wykorzystywanie nazw anaO. C le me nt , Ciało śmiertelne i chwalebne: wprowadzenie do teopoetyki ikony, Warszawa
1999, s. 8.
2 	
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tomicznych, w tym także tych należących do sfery kulturowego tabu. Wszystko
to, można domniemywać, wiąże się z konkretnym zamiarem – nazwać inaczej,
przemówić, szokować, zmienić postrzeganie. Prace językoznawcze, przedstawione w tej monografii, obejmują tematykę związaną także z nazewnictwem
ubrań wybranych grup społecznych (np. księży czy pisarzy), nazw kolorów
i ich znaczenia dla opisu człowieka, najogólniej – przedstawiają fakty istnienia
w języku ukraińskim, przede wszystkim na płaszczyźnie leksykalnej i frazeologicznej, różnorodnych środków językowych, które są nie tylko sposobem
określenia ludzkiego piękna czy wręcz ideału, lecz także odmienności fizycznej,
czyli najszerzej – dotyczą cielesności w różnych jej wymiarach.
Znaczną część rozważań zajmują refleksje nad cielesnością w czasach najnowszych. Zadajemy sobie pytanie o obecność / nieobecność dyskursu ciała
w procesie rekonstruowania tożsamości w Ukrainie. Znaczenie cielesności jako
kategorii kultury współczesnej jest nie do przecenienia, cielesność to dziś jeden
z nadrzędnych tematów w badaniach humanistycznych. Przemysław Dudziński,
stwierdza, iż „niewiele jest kategorii, które zajmowałyby we współczesnej refleksji
humanistycznej miejsce tak poczesne jak ciało. Podobnie jest w sztuce, literaturze
i wreszcie w życiu codziennym, gdzie – poczynając od reklamy a na pornografii
kończąc – bombardowani jesteśmy komunikatami dotyczącymi ciała.”3 Cielesność jest kluczowym problemem analizy współczesności, dlatego współczesna
kultura epatuje nią we wszystkich odsłonach. Jak podkreśla Hanna Jaxa-Rożen,
ciało jest jednym z podstawowych obszarów, na którym dochodzi do definicji
własnej tożsamości, „człowiek współczesny mówi ciałem i poprzez ciało, jego
tożsamość sprowadzona zostaje do autoprezentacji, […] Egzystencja jednostki
ponowoczesnej to egzystencja cielesna.”4 Ten prymat ciała sprawia, że nie sposób dziś analizować problemów tożsamości abstrahując od kwestii cielesności.5
Relacja „ciało-tożsamość” zajmuje ważne miejsce we współczesnej ukraińskiej sztuce i literaturze. Związane z rozpadem ZSRR przełamanie obowiązującej
3
P. D u d z i ń s k i, Ciała, wiele ciał – o literackiej i kulturowej konstrukcji ciała na przykładzie
powieści Michela Fabera Szkarłatny płatek i biały [w]: Ciało cielesne, red. K . Ko nar sk a , Wrocław 2011, s. 159-164.

H. J a x a-R o ż e n, Sztuka krytyczna jako refleksja nad estetyzacją ciała [w]: Ciało cielesne,
op. cit.,, s. 122.

4

5

Ibidem, s. 122.
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socrealistycznej konwencji, dojście do głosu artystów pozostających dotychczas
poza oficjalnym dyskursem, stopniowe otwarcie na wpływy sztuki zachodniej
oraz wzrastająca rola środków masowego przekazu wraz z lansowanymi przez
nie wzorami wyglądu i zachowania, to wszystko tworzy kontekst ukraińskiej
kultury od lat 90-tych. Rozpad systemu totalitarnego i związanych z nim kanonów artystycznych nie tylko otwierał przed artystami nowe możliwości wyrazu
twórczego, ale stawiał również przed dylematem stworzenia nowego sposobu
mówienia o cielesności, poszerzenia granic wolności ze sfery intelektualnej na
ekspresję fizyczną. Jest to ściśle związane z poszukiwaniem definicji nowego,
poradzieckiego człowieka, obywatela, którego wolność obejmuje zarówno sferę
intelektualną jak i cielesną. Jest to również forma polemiki z obowiązującym
w poprzedniej epoce kanonem artystycznym oraz mitem sztuki jako narzędzia
propagandy, wychowywania obywatela itp.
Ukraina po 1991 roku musiała określić się jako niepodległe państwo, zdefiniować swoją tożsamość, uporać się z dziesięcioleciami totalitarnego dziedzictwa. Twórczość ukraińska była więc bardzo silnie uwikłana w dyskurs posttotalitarny, postzależnościowy i postkolonialny, a ukazywana w niej cielesność
odzwierciedlała ową sytuację opresji. Wiek XX stanowił dla Ukrainy okres nieprawdopodobnych nieszczęść. Tamara Hundorowa zauważa, że doświadczenia
totalitaryzmu należy uznać za traumatyczne, a współczesny stan ukraińskiej
kultury określa mianem posttraumatycznego.6 Również epoki poprzednie naznaczone były syndromem zależności i kulturowo-politycznego zniewolenia.
Nie dziwi więc, że motyw cierpienia i zniewolenia – również fizycznego – jest
obecny zarówno w dawniejszej jak i we współczesnej ukraińskiej kulturze.
Pamięć bólu i przemocy, zakodowana na poziomie fizycznym, stanowi dziś
obiekt zainteresowania wielu ukraińskich autorów. Interpretują oni doświadczenie historyczne w kategoriach współczesnych metodologii, dokonując jednocześnie diagnozy obecnego stanu „ukraińskiego ciała”. Współczesna sztuka
ukraińska intensywnie eksploatuje kwestie cielesności, wpisując ją w duchu
faucoultowskim w relacje z władzą, opresyjną normą, polityczną i obyczajową
zależnością. Artystyczne projekty związane z cielesnością nierzadko charakteT. H u n d o r o w a, Ciało, choroba i kicz: melancholijne sublimacje w prozie ukraińskiej [w]:
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Ciało [w:] „Slavica Wratislaviensia”, CLIII,
pod red. A . M atu si ak , Wrocław 2011, s. 56.

6
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ryzują się radykalizmem, m.in. prace Arsena Sawadowa, Borysa Mychajłowa,
Serhija Bratkowa czy Ilji Cziczkana ukazują ciało odtabuizowane, obnażone,
bywają szokujące i wystawiają na próbę odporność odbiorców.
Współczesna ukraińska proza zawiera wiele przykładów dyskursu, który
można określić mianem feministycznego. Twórczość Oksany Zabużko, Sofiji
Andruchowycz, Natalii Śniadanko, Jewhenii Kononenko i innych poświęcona jest między innymi tożsamości kobiety we współczesnym świecie. Jednym
z elementów konstytuujących obraz tej tożsamość jest ciało, a konkretnie jego
pozycjonowanie – względem siebie samej i w kontakcie ze światem zewnętrznym. Ciekawym zagadnieniem jest na ile bohaterki w postrzeganiu i wartościowaniu własnego ciała powielają stereotypy kulturowe, a na ile je przekraczają.
Jak zmieniają obecną w poprzedniej epoce konwencję opisu ciała. W jakim
stopniu ulega destabilizacji fallocentryczna struktura języka7, zarówno jeśli
chodzi o świadome konstatowanie rzeczywistości, jak i kalki odciśnięte w podświadomości bohaterek.
Celem tej monografii jest podjęcie refleksji nad wieloaspektowym funkcjonowaniem ciała i cielesności w ukraińskiej kulturze, języku, literaturze i sztuce na przestrzeni historii oraz nad związkami ciała jako kategorii kulturowej
z problematyką tożsamościową gdyż ten obszar badań jest niezwykle ważny
i aktualny.
Katarzyna Jakubowska-Krawczyk
Paulina Olechowska
Svitlana Romaniuk
Marta Zambrzycka

7

Por. koncepcję L. Ir ig aray ‘parler-femme’ [w:] Ide m , Rynek kobiet,przeł. A. Araszkiewicz
[w:] „Feminizm” 2003, nr 1 (3), s. 15-30 oraz L . Ir ig ar ay, Ciało w ciało z matką, przeł. A.
Araszkiewicz, Kraków 2000, s. 19; koncepcję H. C i xo u s [w:] Id e m, Śmiech Meduzy [w:]
Ciało i tekst. Feminizm w literaturoznawstwie – antologia szkiców, red. A . Na s iło w sk a ,
Warszawa 2001, s. 168.; koncepcję J. Kristevej [w:] J . B ato r, Julia Kristeva – kobieta i „symboliczna rewolucja”[w:] „Teksty Drugie” 2000, nr 6, s. 18 oraz wątpliwości E. K r a sko w sk ie j
dotyczące specyfiki pisarstwa kobiecego [w:] Idem , O tak zwanej „kobiecości” jako konwencji
literackiej [w:] Krytyka feministyczna. Siostra teori i historii literatury, pod red. G . B o rko w sk ie j i L . Si korsk i e j, s 202-205.
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ПОЕТИКА ТІЛЕСНОСТІ В МОНОДРАМАХ
ВОЛОДИМИРА СНІГУРЧЕНКА

Монодрама як драматично-театральний жанр набув особливої актуальності в сучасній літературі, театрі, відтак на початку ХХІ ст. став важливим
чинником соціокультурного простору. Підвалини дослідження монодрами
були закладені 1908 року М. Євреїновим, який визначив основні властивості
цього жанру: єдиний суб’єкт дії; інші учасники дії сприймаються „лише у
рефлексії їх суб’єктом дії і таким чином переживання їх не мають самостійного значення… оскільки в них проектується „сприймаюче „я” суб’єкта дії”1;
перетворення „чужої мені драми” в „мою драму” через співпереживання.
Сучасна монодрама є драматичним жанром з єдиним суб’єктом дії,
розділена свідомість якого реалізується монологом персонажа через опозицію „висловлене” / „невисловлене”, що не тільки відображає внутрішній
конфлікт, але й у процесі виголошення стає способом розвитку драматичної дії. Моносуб’єктність – визначальна властивість монодрами. Об’єктом
зображення в цьому жанрі є розділена свідомість єдиного суб’єкта: єдність,
що розпадається на безліч Я-Інших, яких „тут і зараз” творить, оцінює,
досліджує й описує суб’єкт дії – Я-сьогоднішній. Усі об’єкти навколишнього світу „вкладаються” у внутрішню психологічну реальність єдиного
суб’єкта дії, опосередковуються ним, відтак створюють Я-Інших (минулих, майбутніх), що їх досліджує суб’єкт. Розділення свідомості єдиного
суб’єкта в монодрамі може персоніфікуватися іншими персонажами, тобто
проявлятись різними формами єдиної свідомості, що належать одному
суб’єкту, але виступають як різні його голоси.
Іманентне внутрішнє протиріччя, закладене в основі монодрами, –
розділена свідомість єдиного суб’єкта дії – обумовлює модифікацію та
1

Н. Е в р е и н о в ъ, Введеніе въ монодраму, Санкт-Петербург 1909, с. 25.
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трансформацію цього жанру в сучасному мистецькому просторі. Так, автор
може дистанціювати у п’єсі образи розділеної свідомості, демонструвати
різних, на перший погляд, непоєднуваних Я-Інших персонажа, що продиктовано бажанням показати розгубленість людини у світі, стан кризи,
в якому важко самоідентифікуватися, навіть вловити Я. Автори в таких
п’єсах демонструють неможливість, складність створення монологу, адже
він потребує зовнішньої об’єктивізації внутрішнього болю через висловлювання, самоаналіз – натомість залишається можливість лише фіксувати
плинні сутності. У таких монодрамах монологічна форма модифікується
в „полілогічну єдність” різних образів Я.
Монодрами українського драматурга В. Снігурченка Трюча, Північне
сяйво відображають тенденцію сучасної української драматургії загалом і
монодрами зокрема творчо втілювати розгубленість людини у світі шаблонів і стереотипів, множинності істин, нав’язаних інформаційним простором, складність налагоджувати дієву комунікацію зі світом. Ця авторська
інтенція реалізується в монодрамі саме через „полілогічну єдність” різних
образів Я. Єдиний суб’єкт дії втрачає „об’ємність”, конкретність однієї
окремої людини, тобто „тіла”, і набуває такої метафоричної „тілесності”,
яка унаочнює плинні сутності людини, маркуючи ті проблеми, що спричинили розділення, втрату цілісності. У монодрамах Трюча та Північне
сяйво В. Снігурченко реалізує властиву постмодерній літературі художню
тілесність, де тіло представлене як засіб комунікації, як соціокультурний
маркер існування людини в екзистенційній кризі. В. Снігурченка цікавлять
передусім мовні та візуальні метафори соціалізованого тіла. Тут варто
зазначити, що саме про метафоричність художньої тілесності зауважував англійський учений Р. Портер, який у 90–х роках ХХ ст. передбачав
чинники майбутньої ґенези історії тіла2.
У початковій ремарці до монодрами Трюча В. Снігурченко вказує, що
перед глядачем з’являються люди без тіла: „Ми їх бачимо, але назвемо
їх невидимими людьми, людьми без обличчя, то є образ чистої дії. То є
люди театру, то є відчуття людської сутності”3. Тих персонажів (люди без
2
Р. П о р т е р, Переосмислена історія тіла [в:] Нові перспективи історіописання, за ред.
П. Берка, Київ 2004, с. 310–315.

В.Сн ігурч е нко, Трюча, http://teatre.com.ua/upload/all/lib/ukrdrama/trucha.pdf, [1.11.2015],
с. 2.
3
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обличчя), які персоніфікують різні образи єдиного суб’єкта дії – Козака
„у шаро-рварах” – автор називає в переліку дійових осіб: „Трюча, вона ж
Хмара, вона ж Совість Козака”4.
Втрата „тіла” як конкретного земного втілення (опори) ідентична в монодрамі Трюча втраті батьківщини (і батька), відтак національної, мовної,
ґендерної тощо ідентичності. Циклічне повторення фрази Козака „Немає України та й не буде…”5 демонструє відсутність для персонажа такої
України, яка буде особистісною, автентичною, вільною від нашарування
штампів, що їх вербалізують Я-Інші персонажа. Інтертекстуальні перегуки з шевченківським: „Нема на світі України, // Немає іншого Дніпра…”6,
„Нема ні пекла, ані раю, // Немає й Бога, тілько я!”7, з народним прислів’ям
„Без верби й калини – нема України” тощо профанують сакральне, реалізують екзистенційний конфлікт Я – Я культурний / ментальний Інший.
Таким чином, віднайти Україну для персонажа монодрами Трюча –
значить повернути „тіло”, тобто автентичне цілісне Я. Не випадково Козак, втративши відчуття батьківщини, позбавився можливості ґендерної
ідентифікації: у ремарках зазначено, що на ньому з одягу шаро-рвари (маскулінне: оказіоналізм – від слова „рвані”, асоціація із „шароварщиною”)
та намисто (фемінне): „Розумієте, пішов чоловік та й не повернувся? А
куди пішов, де подівся, то не відомо. Отак, йде, йде, та й пропав, кудись
притьопав. Лишо біль залишилась, розумієш, батько? Біль чи то радість.
А чоловіка нема. Чоловіка немає, але є його суть”8. Крім того, Козак неодноразово звертається до батька, але втратив можливість бачити й чути
його (численні алюзії на останні слова Тараса Бульби до сина Остапа з
повісті М. Гоголя Тарас Бульба): „То де ж ти, батьку, коли ти так потрібен?!
Сам у собі? Що?”9.
Конкретність тіла перетворюється в монодрамі на абстрактну безтілесність „іншості” Козака, що її названо в монодрамі Совістю, або Хма4

Ibid e m , с. 1.

5

Ibidem, с. 3.

Т. Ше в ч е н к о , І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в Украйні і не в
Украйні моє дружнєє посланіє [в:] Кобзар, Київ 2010, с. 268.
6

7

Ibidem, с. 270.

8

В. Сн ігурч енко, op.cit. с. 3.

9

Ibidem, с. 12.
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рою. Хмара як атрибут небожителів, протиставлення до усього земного,
тілесного, зазнавши впливу „тучи” (національної „іншості”) взагалі утворює
„нетілесну” метафору – Трючу (оказіоналізм В. Снігуренка, гра слів „хмара”,
„туча”, „круча”, „труча”, „трюча” тощо), що її автор узяв за назву до монодрами.
У п’єсі Трюча автор маркує органи тіла таким чином, що вони стають
складовими розгорнутої метафори спротиву тискові Іншого (соціального, культурного, ментального), що віддзеркалює пошуки людиною місця в
конкретному земному часі й просторі. Так, „ґудзик у шлунку” є метафорою
дитинства як порушення норм, створених дорослими: прояв дитиною свободи особистості, попри загрозу для здоров’я, з одного боку, і розуміння
небезпечності такої свободи, з іншого. „Глухий на ліве вухо”, „праве вухо
тримай біля серця”, я „увесь кобза”, „дуля” як антена для комунікації, використання лексики „тілесного низу”, „словесне ґвалтування” тощо створюють
візуальні та мовні метафори хвороби, невідповідності нормі, насильства та
словоблуддя як засобу взаємодії зі світом. Така „тілесність поза нормою”
реалізує для суб’єкта дії можливість бути не таким, як усі, отже, зберегти
Я від впливу світу, позаяк інші способи збереження власної ідентичності
(тут – автентичного тіла) персонажеві невідомі, а загальні правила моралі,
культурні артефакти для нього перетворилися на штампи й шаблони.
Важливою складовою створення мовних метафор тіла в монодрамі
В. Снігурченка Трюча є оказіоналізми, побудовані як відображення милозвучності українського фольклору та водночас унаочнення неможливості чути та усвідомлювати культурні сенси, затерті тривалим та бездумним
повторенням. Серед „старих”, спустошених, вичерпаних слів Козак втрачає
тілесність (відтак ідентичність) та перетворюється на „трючу”, на „стоуб”, на
тінь: „Лишо тінь. Тінь – то є козак, та й годі, усе, що лишилось від нього –
то тінь”10. Остання частина монодрами, „Розтлумачення”, демонструє „нові
слова”, які є незрозумілими, але вони мають шанс бути хоча би почутими:
„Авжеж бо: Чи так чи не так,
Се знамо не знати, а мляво не відати,
Ї мраво шукати. Лиш бо чукає жежва, а груня вчухає…”11
У монодрамі В. Снігурченка Північне сяйво (п’єса Северное сияние
написана російською мовою) розділення свідомості єдиного суб’єкта дії
10

Ibidem.

11

Ibidem, с. 16.
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також позначається в початковій ремарці: „Я разговариваю с таким же,
как я.. Мой вечный собеседник мозг, пропитанный современностью и
штампами истории…”12. При цьому монолог набуває ознак полілогу, що
складається із внутрішніх голосів, які звучать у голові єдиного суб’єкта
– це голос Я і Матері.
Головним поетикальним засобом вираження тілесності в монодрамі
Північне сяйво стає розгорнута метафора поглинання – існування одного
тіла в іншому (або заради Іншого), знищення, перетравлення, втрата межі
між тілом Я та Іншого: „Смотрите, дети перекочевали из утробы в желудок!”, „Жрите Сталина…”, „Я черпаю сливки событий и слизываю пенку
дня”, „я маленький Гитлер”, „я Гаутама”13. Образ інфантильного сина, який
продає тіло матері („Я – Родина Мать”) та образ матері, що торгує своїм
тілом заради сина, створює ще одну метафору „тілесності” – страшного
Іншого як невід’ємної частини себе (Я – мати Гітлера) і водночас себе як
цього Іншого (Я – Гітлер).
Продаж тіла матері в монодрамі Північне сяйво тотожне зраді усього того,
що символізує поняття „матір” – землі, батьківщини, родини тощо – відтак
відмові від власного Я. При цьому лексика „тілесного низу” використовується
автором для перенесення конфлікту монодрами на рівень читацького сприйняття через співтворчість / співпереживання. Автор провокує читача / глядача, переносить межовий стан у його свідомість, продукуючи асоціації до
створених у монодрамі візуальних та мовних метафор тілесності: „продавати
матір”, „спати з матір’ю” „жінка з Гітлером в утробі” тощо.
За словами М. Бахтіна, в карнавальній культурі людське тіло стає
„конкретним вимірювачем світу, вимірювачем його реальної вагомості й
цінності для людини14. У монодрамі В. Снігурченка тіло стає вимірювачем
„світу в собі” й „себе у світі”, тобто показником спротиву або капітуляції
людини перед ворожими силами. Автор створює універсальний хронотоп
кризи і життєвого зламу, в якому опинилася людина, фіксує голоси, що
звучать у його свідомості, спочатку неспокійні, а потім усе менш тривожні – голос Матері починає переважати, заглушує, заспокоює казками
В. Сн е гур ченко, Северное сияние,
severnoe_sijanie.pdf, [1.11.2015], с. 1.

12

http://teatre.com.ua/upload/all/lib/ukrdrama/

13

Ibidem, с. 1–2.

14

М. Бах тин , Раблезианский хронотоп [в:] Эпос и роман, Санкт-Петербург 2000, с. 100.
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і міфами, заколисує сумління („Спи, сынок”15). Я в екзистенційній кризі
капітулювало перед Я-Іншим: у фіналі звучить тільки голос Іншого:
„Северное сияние – это когда ты спишь со своей матерью, а потом
продаешь ее чтобы другие мужчины спали с ней. А мама продолжает тебя
так же сильно любить и ни за что не осуждает – это, сынок, Северное
сияние”, „А мама поплачет, пока ты спишь, совсем чуть-чуть, пока ты не
видишь. Вот это, сынок, и есть Северное сияние..”16.
У фіналі, таким чином, з’являється „нетілесний” образ – Північне сяйво як символ небесного дива, ніколи не баченої краси, далекої від усього
того, що вимагає конкретно від тебе боротьби, праці, зусиль:
„Это, когда хорошо, когда много денег, когда ты засыпаешь рядышком
с любимой мамой, когда в твоей аптечке есть все необходимое тебе лекарство, на любой случай, от всех болезней – это Северное сияние”17.
Таким чином, у монодрамах Трюча, Північне сяйво В. Снігурченко відобразив процесс модифікації монодрами в сучасному мистецькому просторі:
єдиний суб’єкт дії втілює власну розділену свідомість розгубленої людини
в екзистенційній кризі, при цьому її голоси реалізуються автором у вигляді „полілогічної єдності”. Це спричиняє втрату персонажем конкретності,
індивідуальності однієї окремої людини, тобто тіла, відтак автор створює
образи розділеної свідомості за допомогою метафоричної „тілесності”. „Пошуки тіла” у монодрамі Трюча тотожні пошукам ідентичності для людини,
яка існує у світі штампів, стереотипів, нав’язаних істин, спустошених слів.
„Продаж тіла” Іншого в монодрамі Північне сяйво стає метафорою втрати
власного Я та відображає капітуляцію людини в екзистенційному протистоянні – Я та Я соціальний / культурний / духовний Інший. В. Снігурченко
творчо фіксує насилля над тілом як відображення руйнування сенсу загально прийнятих істин, моралі, що потребують погляду очуднення. Розрив
між тілом і свідомістю втілюється автором і через демонстрацію розриву
15

В.Сн е гур ч енко, op.cit, с. 13.

16

Ibidem, op. cit., с. 15.

17

Ibidem, с. 14.
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мовної оболонки слова і його смислу, відтак слова спеціально руйнуються,
аби наново створити і їхню форму, і смисли. Автор прокладає для своїх
персонажів шлях до набуття сенсу через дискурс насилля з надією знайти
можливість здійснити процес самоідентифікації поза межами насилля.
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POETICS OF PHYSICALITY IN V. SNIHURCHENKO’S MONODRAMAS
The main features of modern monodrama are presented and that the potential
field for its modification and transformation of divided consciousness as the
only subject of action is determined. In V. Snihurchenko’s monodrama Tryucha
Northern Lights monologue form is modified to „polilogical unity” of different
images of I, in which the author embodies the confusion of person in the world
of stereotypes; also the multiplicity of truths is indicated. V. Snihurchenko provides metaphorical „physicality” to the single agent in these monodramas and
represents the body as a sociocultural marker of individual existence in existential
crisis. „The search for the body” in Tryucha is identical quest for a human that
exists in the world of stamps, imposed truths, devastated words. Sale of the body
in another monodrama, where Northern Lights is a metaphor for the loss of I and
reflects the surrender personality of confrontation with the world.
Key words: monodrama, subject action, physicality, character, metaphor, identity.
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СЕМІОЗИС ТІЛА В УКРАЇНСЬКОМУ КІНЕМАТОГРАФІ
ПЕРІОДУ ПОСТЗАЛЕЖНОСТІ

У статті розглянуто особливості кінематографічного осмислення проблем
тіла і тілесності та символічні форми їх вияву у культурі, зокрема в культурі екранній – через образи, знаки, символи. Досліджено придатність
презентацій тілесності бути трансляторами нових смислів.
Артикульовано закономірність: кризові ситуації, пов’язані з переходом від одного типу культури до іншого, зміни чинної моделі (мислення,
суспільного ладу тощо) з необхідністю/неодмінно інспірують ревізію актуальної ієрархії цінностей. Кризи переходу є рушійними силами оновлення
смислової матриці.
При дослідженні смислового осердя проблем тілесності в координатах
eкранної культури України періоду/часів постзалежності увагу приділено
насамперед різноманітним репрезентаціям тіла і тілесності у кінотворах
постмодернізму.
Схарактеризовано трансгресії тілесності як „мистецтво без кордонів”,
з’ясовано потенціал семіозису тіла-на-екрані в контексті різних творчих
практик актуального творчого процесу в Україні. Насамперед розглянуто
досвід трансгресивного кінематографа, що прагне вийти за межі моральності, смаку, інших традиційних ціннісних норм, здолати усталені умовності
жанрової та видової специфіки мистецтва з утворенням нових патерних
моделей креативної діяльності.
Визначено тенденцію до актуалізації будь-яких спрямованих маніфестацій (політичних, гендерних, тілесних тощо), їх екранних та інших
транскрипцій як факторів деструкції смислу в арт-практиках сучасного
мистецтва.
Хронологічно період незалежності України пов’язується з 1991 роком,
хоча перехідні процеси від епохи авторитаризму до демократії почалися
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ще за часів „перебудови”, фактично з другої половини 1980-х, і збіглися
у часі з процесами „культурного переходу” від модернізму до постмодерну з усіма його after – & post – відгалуженнями та модифікаціями. Це
обумовило оновлення, трансформацію смислової матриці, спричинило
радикальний „антропологічний поворот”, ствердивши новий статус тіла
і тілесності на екрані.
Одночасно з руйнацією погляду на „тілесний низ” як щось вторинне по
відношенню до духовної, ментальної „надбудови”, зростає зацікавленість
проблемами тілесності у науковій гуманітаристиці, культурі та мистецтві.
Втім саме семіозис тіла-на-екрані, тобто процес інтерпретації його як
знака з продуктивним породженням значень, наочно свідчить про симптоматику доби – про актуалізацію певних культурних кодів (соціальних,
національних, вікових, гендерних тощо), затребуваність тих чи інших
машкар, лічин та іміджів.
Важко переоцінити значення жесту, поз, рухів людського тіла у вимірі
екранної „невербалістики”. Розглядаючи різні аспекти знаковості тіла, розуміємо, що тілесна оболонка як матеріальне вмістилище тонких сутностей
з необхідністю несе інформацію про духовний, інтелектуальний рівень
людини. Такий погляд на тіло корелює з типажною теорією, у відповідності
до якої: ієрогліфіка тіла людини є своєрідним факсимільним відбитком,
а її біографія згортається до таких формальних ознак, як вираз обличчя,
поза, що мають означувати не тільки віковий та соціальний статус людини, а й певні якості її духовно-душевного вмісту. Виходячи з постулату
„дух конституює тіло”, традиційними для практики візуальних мистецтв
(образотворче мистецтво, екранні мистецтва, фотографія) слід визнати
опосередковані апеляції до внутрішнього змісту через тіло як оболонку,
що несе смислове навантаження.
Дослідження проблематики людської тілесності закономірно актуалізувалися, коли інтерпретація диполя дух-тіло позбулась стійкого (усталеного протягом століть!) комплексу вторинності матеріальної оболонки.
Амбівалентність ставлення до тіла в ХХ ст. позначилась у поглядах
на тілесність як необхідну форму існування у цьому світі, отже – прив’язку до його матеріальної основи, з іншого боку – тіло розглядалось як
інструмент тактильних вражень, чуттєвого осягнення-пізнання світу,
смислотворення.
- 25 -

cialo i tozsamosc popr_17-11.indd 25

2016-11-17 10:04:10

СЕМІОЗИС ТІЛА В УКРАЇНСЬКОМУ КІНЕМАТОГРАФІ ПЕРІОДУ ПОСТЗАЛЕЖНОСТІ

У повній відповідності до позиції постметафізика Ж.-Л.Нансі, який
вважав, що „Тіло – наша оголена тривога” 1, в кінематографі України вже
з кінця 1980-х тіло-на-екрані перетворюється на симптом, пов’язаний із
загостренням колективного занепокоєння у перехідний період. Справжнім
взірцем антитоталітарної екранної емблематики став фільм Ю. Іллєнка
Лебедине озеро. Зона (1989): безіменний втікач з в’язниці – зек/каторжанин знаходить прихисток у величезному фанерному символі тоталітаризму – „серпі і молоті”, що стоїть у дороги. Отже, – знак громадянина
ховається у знаку держави.
З перших кроків незалежності „інтерпретація симптоматики” (саме
так розуміли семіозис давні греки) дає підстави виявити кілька збурених смислових полів у вітчизняному кінопроцесі означеного періоду2, що
умовно визначали типологію тіла-на-екрані.
Отже, для кінематографа України початку 1990-х характерною є презентація тілесності у трьох основних модусах:
1. Тортуроване, стражденне тіло (колись – табуйоване, нині –
сакральне) центрує фільми про голодомор, холокост і трагедію Бабиного
яру, про політв’язнів та німотних заручників заcтінків НКВС, бійців УПА.
Потужний масив складають кінематографічні відтворення нашої історії – далекої і не дуже. Канонізовані (підправлені) версії реальних подій, що пов’язані з больовими точками колективного несвідомого нації.
Фільми цієї категорії зазвичай містять елементи автентичної агіографії
(оповіді про святих та героїв), варіації самопрезентаційного міфу. Відтак
належать до ритуально-магічних актів візуалізації, що передбачають неабияке „психотерапевтичне” значення.
2. Квазіісторичне тіло (постать козака, тощо з відповідною предметовою атрибутикою) сприяє запровадженню „істернізації” проти совєтизації,
Репрезентації тіла у таких фільмах пов’язанi з національною матрицею культури та характерним етнокодом, що передбачає звернення до
усталеного згортку знаків і значень, будь то краса, узгоджена з канонами
національного фенотипу, одяг, зброя, експресія, поведінкові особливості,
1
Ж.-Л. Н а н с и, Corpus, cост., общая ред. и вступ. статья Е. Петровской, Москва 1999,
с. 29.

Детальніше див.: І. З у б а в і н а, Кінематограф незалежної України: тенденції, фільми,
постаті, Київ 2007.
2
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етнічно забарвлена ритуалістика тощо. У кінореальностях націоцентричного типу спостерігаються романтичні відступи до історії, де маски носять
символічний, знаковий характер і виступають симптомами затребуваності
тієї чи іншої моделі міфологізації певного часу-простору, переписування
історії у формі гри з минулим на потребу актуальним завданням сьогодення. Така стратегія носить компенсаторну функцію, створюючи ілюзію
„зняття” напруги від больового синдрому колективної історичної пам’яті.
На початку 90-х років кіно незалежної України почало шукати своє „національне обличчя” та культурну самототожність. При чому одним з шляхів
досягнення ідентичності виявилось створення своєрідних „іcтернів” (на
зразок західних вестернів, тільки на національному матеріалі). Йдеться
про творення нового кінематографічного міфу. Назвемо лише кілька вітчизняних „іcтернів”: Козаки йдуть (1991, Сергій Омельчук), Тримайся,
козаче! (1991, Віктор Семанів), Дорога на Січ (1995, Сергій Омельчук). Національний міф, покладений в основу подібних козацьких апологій,
є романтизованим міфом Козаччини XVII – початку XVIII століть.
Стереотип активного, позитивного і до того ж національного героя,
що загалом склався у вітчизняних „істернах”, отримає несподівану, можливо не до кінця передбачену автором, іронічну інтерпретацію у фільмі
Михайла Іллєнка Фучжоу (Чекаючи вантаж на рейді Фучжоу під пагодою,
1993). Сільській дурник Орест, потрапивши до Америки у пошуках коханої
„доньки рибалки”, стає надто балакучим та активним (візуалізуючи метафору „свободи слова”, а також інших західних можливостей). Втім, набуваючи активності, Орест водночас фатально втрачає риси українськості.
Такими були перші кроки моделювання національно орієнтованого
образу світу: творення іміджу українця в очах світу і навпаки – транскрипції оновленого світу у свідомості нації.
Водночас помічений асиметричний перекос у бік історичного кіно –
свідчить про певну однобокість присутності тілесного дискурсу в процесі
творення української ідентичності.
3. Оголене тіло (у модальностях від беззахисного або без-образного
до еротичного)
Картини, породжені бунтівним лібідо (або невибагливі імітації невротичних наслідків довгого придушення проявів „основного інстинкту”), в
яких секс та еротика виплеснулись на полотно екрана з надмірною від- 27 -
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вертістю. Кіноекран все більш виразно захоплюється інтерпретаціями
проблем статі, еротизму, сексизму тощо. Кінематографічна еротоманія
стала не тільки наслідком пубертатних комплексів, а й нетривіальною
метафорою духовного звільнення через розкріпачення тіла і плоті.
У багатовимірному осягненні статевої проблематики вітчизняним
кінематографом періоду наважимось окреслити три фази, що характеризуються різними рівнями осмислення предмету:
1) сплеск еротичного світовідчуття, ствердження приматів тілесності
на тлі спростування етико-естетичних заборон;
2) заглиблення у метафізику статі, кохання, пристрасті;
3) фаза „знаковості”.
Загалом кінематографічне зацікавлення еротикою нагадувало пандемію нового відкриття тілесності, функцій та значення тіла як такого, виявляючи гіпертрофовану зацікавленість сексом та еротикою. Іноді внаслідок
естетичної незрілості, нерозвиненості кінематографічної мови розмова
„про це” набувала форм тривіального роздягання персонажів. При цьому
реакція глядача на такий обезличений еротичний об’єкт з рівня інтерпретаційного осягнення редукує до інстинктів. Автор, прориваючись до тіла
поза низкою семіотичних кодів, тим самим досить відверто демонстрував
власні приховані бажання. Тіло ж при оголенні поза символічним обміном
ніби втрачає разом з одягом суму ознак-симптомів, наближаючись до
уніфікованої безликості, нівеляції індивідуальності.
Символізм статі найбільш яскравого втілення набуває в картинах Кіри
Муратової. Вже в Астенічному синдромі (1989) тілесна нагота персонажів
була обумовлена необхідністю концептуального висловлення: сурогатна
тілесність, не спроможна компенсувати духовної втрати героїні.
Безпорадний ерзац-коханець – примусово роздягнений, абсолютно
голий мужчина постає людиною природною – такою, якою вона приходить у світ. Сказати б, демонстрація чоловічої наготи зазвичай вважалась досить екзотичною у порівнянні з більш традиційною оголеністю
жіночого тіла. У цьому нема дивини – тисячолітню історію культури
писали переважно чоловіки, саме їх очима мистецтво століттями звично
споглядало на принади жіночності (очима скульпторів, художників, поетів, а в останні понад 115 років – ще й кінематографістів). Пошуки кінця
ХХ століття протиставили подібній гендерній асиметрії переломлення
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оточуючого світу під кутом зору фемінного сприйняття, характерними
рисами якого є: відмова від адаптації чоловічих стереотипних моделей,
децентрація традиційної (патріархатної) системи правил, зосередження
уваги на жіночому досвіді буття, відверта розмова про потреби жінки
(як духовні, так і тілесні). Чи не тому нестерпною відвертістю емблематичного знаку у фіналі з вуст героїні, жінки-лікаря звучить відвертий
мат – лексика, що передає позанормативну тілесність і є сурогатним
замінником фізичної дії.
Так, ставлячи невтішний діагноз соціуму через інтерпретацію симптомів, Кіра Муратова, приховуючи об’єкт репрезентації за низкою семіотичних медитацій, робить процес декодування смислів практично нескінченним.
Наступний фільм Кіри Муратової Чутливий міліціонер (1992) продемонстрував певне нівелювання проявів статі (зокрема, знакова поява
дитини у подружжя дітородного віку дивним, нестатевим шляхом – як і
мало статися в країні, де „сексу не було”). Натомість у муратівських Захопленнях (1994) саме на знаки статі припадає смислове навантаження:
жінки з іменами, забарвленими символікою життя та смерті – Віолетта
і Лілія – утворюють вісь світу, в якому обертаються чоловіки із своїми
буденними захопленнями. У наступній картині К. Муратової Три історії
(1998) практично всі персонажі можуть розглядатися як уламки атрибутів
„чоловічості” та „жіночності”, деформовані знаки певних функцій статі.
Персонажі фільму чинять безкарні злочини: чоловік прагне спалити в
котельні тіло зарізаної ним сусідки, матері відмовляються від власних
дітей, діти відповідають їм взаємністю: доросла жінка топить свою мати,
а маленька дівчинка підсипає щурячу отруту в склянку з водою немічній старій людини. Своєрідна ідіосинкразія жорстокої „нової” людини
спрямована насамперед проти представника знесиленої інтелігенції. Таке
загострене неприйняття – очевидний знак. Не випадково холодна красуня-вбивця Оффа з новели фільму, названої її ім’ям, ставить „нуль за
поведінку” чоловікам, жінкам, дітям і навіть „усій планеті”.
Кіра Муратова – режисер, який і за радянських часів не цікавилась
людиною соціальною. У сфері її інтересів – людина природна, по центру
уваги – тіло на межі норми. Кунсткамера диваків, ексцентризм муратівських персонажів є повідомленням про їх „iнаковість”, маргінальність.
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Табуїзоване тіло маргінала отримує плюральне право на екранну присутність у кінематографі постмодернізму.
У зміні „місця людини на екрані” та її символічного статусу закономірно проявився злам свідомості, характерний для перехідного періоду.
В той час, як естетика тоталітарних режимів базувалась на класичних
принципах, з їх апеляцією до образу людини фізично досконалої, практично „надлюдини” ніцшеанського типу (доречним видається послатися тут
на розвідки Ярослава Могутіна3– дослідника специфіки тілесності та сексуальності у мистецтві тоталітаризму). Динаміка зсуву у пострадянський
(посттоталітарний, поставторитарний) період передбачає вивільнення
місця для „негероїчного героя”, людини на буттєвому роздоріжжі, навіть
абсурдного персонажа, маргінала, людини нестандартної зовнішності та
вдачі. І все ж наприкінці 80-х методологічна основа творення образу героя
(хай навіть негероїчного) передбачала ще переважно соціокультурний
підхід. Натомість на схилку 90-х років ХХ ст. приділення уваги таким
„не титульним” дійовим особам привносило в кінооповідь екзотичне нюансування субкультури, а по центру кінематографічної уваги опинився
„розірваний суб’єкт” – людина постмодерну.
Прихід постмодерну вщент руйнує норми класичного мистецтва. Відбулася радикальна світоглядна парадигмальна зміна, що ознаменувала
перехід від одномірного, лінійного мислення, характерного для класичної
епохи, до мислення холістичного (цілісного), багатовимірного, поліфонічного, нелінійного, притаманного посткласиці. На відміну від класичного
мистецтва, яке прагнуло досконалості форми, тіла, маніпуляцій з ним,
мистецтво постмодернізму зосереджує увагу насамперед на індивідуальних особливостях людини, її психічних феноменах та девіантній поведінці,
ущербній, дивній тілесності. Маргінал, шизоїд, невдаха, каліка, дивак,
вражаючи своєю „iнаковістю”, релятивізують поняття „норми”.
Із становленням ігрових стратегій постмодернізму у вітчизняному
кінематографі збігається оновлене відкриття людини (отже й типу героя).
На відміну від Хомо сапієнс, що абсолютизував сферу свідомості, або типу
Хомо совєтікус, редукованого до сукупності суспільних відносин, нова
матриця героя передбачала привернення уваги до людини у всій повноті її
Я. М огутин, Сексуальность фашизма [в:] „Митин журнал”, http://www.mitin.com/people/mogutin/fashism.shtml, [10.01.2016].
3
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проявів, включно зі сферою чуттєво-сексуального та тілесно-фізичного.
При цьому, у світі, трактованому як текст, людина постає як комбінація культурних кодів з практично безмежним семіозисом. Спираючись
на фройдизм, структуралізм та філософію життя, кінематограф наново
відкриває людину, намагається розшукати виходи з її страхів, комплексів,
фобій (похідні катастрофічної свідомості, характерної для зламу віків, що
помітно проявилися на тлі катаклізмів XX століття) в руйнації стереотипів,
іронічному переосмисленні всього минулого досвіду.
Яскравим прикладом кінематографічної адаптації означених закономірностей стали стрічки 2000-х.
Фільмом Другорядні люди (2001) Кіра Муратова поповнює галерею
своїх дивакуватих персонажів та продовжує тему абсурдності буття: світ
ніби з’їхав з глузду. Метафора божевільні вправно маркірує центр кіносвіту,
сутність якого – хаос. Його втіленням постають варіації на тему ігрищ із
смертю, „чорна” комедія навколо переміщень мертвого тіла, яке зрештою
виявляється живим. Зібрання дійових осіб нагадує своєрідний паноптикум: живих людей з буття наче „витіснили” їх фантастичні двійники: їх
обличчя скидаються на маски, за якими приховане „щось” – невідоме. У
„небіжчика” також є брат-близнюк – представник у світі живих. Отже
„вторинність”, другорядність „дублікату” підкреслює його статус чогось
необов’язкового, зайвого.
Сказати б, більшість екранних персонажів Кіри Муратової, що привертають увагу своєю ексцентричною дивакуватістю, – не етичні і духовні особистості, а „натуралістичні індивіди”. Вони нездатні до діалогу,
замкнені в ареалах своїх незатишних осель, дуже самотні, і самотність
їхня вражена нудьгою буденності, відвертої „вторинності”. Статус такої
вторинності – необов’язковість присутності. Що цілком узгоджується з
деструктивними аспектами практики постмодернізму.
Справжній „постмодерністичний бунт” учинив Юрій Іллєнко в Молитві
за гетьмана Мазепу (2001), де герой постав певною модальністю, інтерпретаційною версією (або множинністю версій): Івана Мазепу грають три
актора, а ще – муляжі та машкари. Зрештою образ утворено системою
масок, що робить його сутність невловимою.
Це видовище переважно не політичне, а – артистичне, орієнтоване на
зв’язок з театром, живописом, світлописом. Алегоричний дивертисмент
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Смерті, яка у весільному вбранні мчить повз уламки цивілізацій в ірреальному світі, сповненому чорної еротики, це – кривавий карнавал, історичний вертеп, що відбувається в симулятивному часі-просторі, сповненому
імітацій та містифікацій. Водночас це – щільно запакований художній
універсум, де елементи авангардного мистецтва сполучаються з відвертим
кітчем (на межі „ширнепотребу”). Подібне замирення кітчу з авангардом
– характерне для постмодерністської культури, з іншого боку – данина
традиції примхливого бароко.
Картина просякнута духом епатажу з акцентуацією афективних вимірів чуттєвості, зацікавленістю в першу чергу її патологічними аспектами
(представлено їх розгорнутий каталог: содомія, інцест, садомазохізм тощо).
Така маніфестація сексуальності цілком відповідає принципу „тілесності”,
що його подибуємо в найавторитетніших теоретиків постструктуралізму
та постмодернізму, зокрема у М. Фуко, Ж. Делеза та ін.
Понад 10 років минулося з моменту створення Ю. Іллєнком попередньої картини – Лебедине озеро. Зона. Симптоматично, що іллєнківський
екранний герой за цей час здійснив перехід від стану відчуження (в Зоні)
до шизоїдної фрагментації: Мазепу грають три актори, а ще маски, статуї,
картини, муляжі. Виконавцям, що „колективно” створювали цей образ,
довелось грати не цілісність, а її відсутність, що вочевидь ускладнювало
завдання.
Сюжетний модус картини, визначений автором як „Молитва”, є не
жанром, а радше – типом твору, що відмовляється від реалістичного
опису буденності та від раціоналізму. Щоправда, „молитва” передбачає
„вертикаль”, вибудувану до горніх рівнів, картина ж виразно розчахнута
долу – просто в інферно. Орієнтація на інтуїтивне та позасвідоме веде
до специфічного бачення світу як хаосу, позбавленого сенсу і порядку.
Втім, позірна „максимальна ентропія” виявляється своєрідним „хаосмосом”. Зв’язуючим центром фрагментарної оповіді став автор (радше
його маска): Ю. Іллєнко двічі з’являється на екрані: то з кінокамерою,
розкриваючи прийом, то в маршальському мундирі в оточенні солдатів
часів другої світової війни. При цьому риси божевільності та соціального
„збоченства” демонструють його „інаковість” щодо буденного світу, спроможність руйнувати стереотипи (з тією ж вдачею, як і підкладати гранату
в гетьманську труну).
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Смерть, з відповідним наданням тілу іншого статусу, утворює один із
смислових центрів картини К. Муратової Два в одному (2007). Формально
фільм поділено на дві новели: історію смерті артиста, який безрадісно пішов з життя, не знайшовши себе в нових декораціях „чудесного”, та історії
кохання життєрадісної Аліси, дівчини, яка сама влаштовує собі „країну
чудес” в часопросторі повсякденності або ж там і так, як їй заманеться.
Такими є дві історії, що розгортаються по обидва боки театральних
лаштунків у „театрі життя”, що у Кіри Муратової перетворився на лячний
у своїй відвертості анатомічний театр людських стосунків.
Театр і дійсність, метафора та вигадка сплітаються так щільно, що
плутаються реальності, особистий час персонажів виявляється часом
сценічної дії і навпаки. У цьому вимірі взаємозамінними виявляються і
поняття: чорне називається білим. Любов і хтивість, тваринне й людське,
низ і верх міняються місцями, утворюючи вимір неповної визначеності.
Примхливий, вишуканий, граціозний орнаментальний ритм та вельми
своєрідна симетрія будови фільму К. Муратової дає підстави говорити
про внутрішній зв›язок зі стилістикою рококо як маньєристичним виродженням барокової естетики.
Події другої новели перетікають за дзеркало, що відділяє лаштунки
від сцени, тобто події вистави відбуваються у своєрідному „задзеркаллі”.
Жінка життя – це ніби театральна вистава, що відбувається в декораціях,
які монтували персонажі першої новели.
Михайло Ямпольський у статті Лялька стає ляльководом розцінює
перехід від першої до другої новели як „момент інверсії – момент дзеркального перетворення одного простору в інший, задзеркальний” 4, й
аргументуючи паралелями з відомим твором Льюїса Керолла Аліса в задзеркаллі, доводить, що „жінка життя” – це відбиток, у якому або завдяки
якому зникає людина. Отже – нереференційний знак – порожній центр
лабиринту
Два в одному – фільм театральний. Перша частина викриває людину
за лаштунками її соціальних поз, де спадають машкари. У другій – всі
персонажі вперто тримаються за свої „маски”. Їх акцентована пластика,
„театральна поза”, насамперед є просторовою фігурою, у якій час проявМ. Я м п о л ь с к и й, Кукла становится кукловодом [в:] Кадр за кадром: Кира Муратова:
хроника одного фильма, Киев 2007, с. 15.
4

- 33 -

cialo i tozsamosc popr_17-11.indd 33

2016-11-17 10:04:11

СЕМІОЗИС ТІЛА В УКРАЇНСЬКОМУ КІНЕМАТОГРАФІ ПЕРІОДУ ПОСТЗАЛЕЖНОСТІ

ляється через тіло – тілесність як атрибут простору постає функцією часу.
Одним із способів „вкласти час в тіло” стає жестикуляція під музичний
акомпанемент. Іноді пластика рухів персонажів підкреслено нагадує вимушені жести маріонеток, на що звертає увагу М. Ямпольський, підкреслюючи: у Кіри Муратової лялька та дзеркало міцно пов’язані 5. Подібна
„пластична поведінка” асоціюється з брехтівським принципом „критичної
демонстрації жестів” або „координації жестів”. Йдеться про семіозис гіпертрофованого жесту – від порожньої форми „пустих” церемоніальних
жестів – до вульгарності банальних, повсякденних.
Кохання і смерть – дві вузлові точки, навколо яких концентруються
„пози-машкари” чоловічих та жіночих персонажів диптиха. Саме через
таке позиціонування кожен з них усвідомлює власне „Я”. „Великий мужчина” Андрій Андрійович бачить себе лише в оточенні жіночих тіл, хай
навіть це лише зображення: репродукції картин великих майстрів або
порнослайди. Його донька тримається за „маску” дитини, бавлячись з
ляльками, поїдаючи у великій кількості цукерки з назвами, відомими з
дитинства (Ведмедик клишоногий, Червоний мак, Каракум). Інфантилізм,
загальмований час вікової самоідентифікації, сполучається в неї з ностальгічними спогадами про світ, якого вже не існує. Натомість її подруга Аліска
презентує абсолютно протилежний тип. В Аліси своя „маска” – штучний
сміх, радше – манерно-зухвалий регіт, що приховує всі почуття.
До радикальних експериментаторів з тілесністю у вітчизняних трансгресивних екранних практиках варто віднести Оксану Чепелик, яка на
початку „нульових” зафільмувала Хроніки від Фортінбраса (2002). Ця
стрічка інспірувала свого часу дискусії, у яких авторка дістала звинувачень у „гріхах” фемінізму, вторинності, надмірного радикалізму тощо.
Європейського вигляду бізнес-вумен впевнено прямує у черево закинутого напівзруйнованого заводу, де потрапляє у руки двох неповноцінних
збоченців чоловічої статі, які розпинають страдницю на ланцюгах десь
під стелею індустріального монстра і катують (сцена отримує додаткових смислів з огляду на усталену кінематографічну традицію втілювати
у жіночих образах долю України). Хтиві чужинці зривають одяг з безпорадної красуні, проектують фрагменти кінохроніки на розп’яту жіночу
5

Ibidem, с.16.
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плоть, начебто на „тіло екрану”. При цьому хронікальні кадри являють
версію вітчизняної історії у її „нетитульному” варіанті, а подану нібито
через призму свідомості відверто „пересічного” свідка подій. Таким „непримітним” персонажем був Фортінбрас у шекспірівській трагедії Гамлет,
отже маніфестацією „фортінбрасівського” дискурсу у Хроніках… автори
фільму підкреслили свою принципову позицію у ставленні до історичного
матеріалу. Пам’ятні кадри наслідків куренівської трагедії: люди шукають
порятунку у човні – гребуть щосили, а весла грузнуть у в’язкому цементі…
Чимдалі експерименти Оксани Чепелик радикалізуються. У фільмі
Початок (2005) сцени реальних пологів авторки, появи її дитини на світ,
сполучаються у перехресному монтажі з фрагментами хронікально зафільмованих політичних подій листопаду 2004 року. У такому поєднанні
кадрів утворюється візуальний знаковий ряд, здатний передавати смисл
абстрактних понять (очевидний „ієрогліф” у розумінні С. М. Ейзенштейна).
Категорії, що досить прозоро зашифровані у кінотексті, відстежуються
у паралелізмі народження нового (будь то дитина, держава, модус масової свідомості абощо). Запуск повітряної кулі, на яку проектується образ
немовляти, є наочною ілюстрацією образу свободи форми і смислу. Куля
майорить в небі, зберігаючи міцний зв’язок з материнським лоном Землі. Зображення на поверхні кулі змінює свою початкову форму, набуває
ізоморфних обрисів,
За Оксаною Чепелик ствердився імідж гендерно орієнтованої художниці-концептуалістки, яка охоче апелює до жіночої тілесності, ідентичності,
соціальності. Її авторський 9-хвилинний проект Чорнобильська казка
(2006) – приклад екранного висловлювання, породженого катастрофічною
свідомістю, закономірно асоційованою з чорнобильською проблематикою.
„Пост-чорнобильський” простір усвідомлюється автором як своєрідна
лабораторія, де запроваджується насильницький, примусовий варіант
дослідження виду homo sapiens. Їдка самоіронія полегшує переживання
наслідків цивілізаційних та екзистенційних катастроф парадоксальним
шляхом: осмисленням трагедії через ігрову ситуацію. Сакральне склепіння
живота вагітної жінки подано, як образ заплідненого космосу. По його
випуклостях, наче по глобусу, чорний фломастер промальовує павутиння
автотрас, „прокладає” залізничні рейки – така-собі графіка в стилі боді-арт. Навколо прокреслених „по живому” комунікаційних шляхів роз- 35 -
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ташовуються маленькі людські фігурки. Моторошно спостерігати, як від
ворушіння дитини в материнському череві фігурки на поверхні починають
рухатися, окремі з них – падають. Ті, що витримали коливання, скупчилися,
наче навколо кратера вулкану, біля місця очікуваного „вибуху”. І „вибух”
відбувається – це пологи, які за задумом авторки, хронологічно збігаються
з вибухом на ЧАЕС. Портретом ненародженої дитини виглядає немовля,
яке плаває в космічному просторі, серед блискучих порошинок – ніби
мерехтливих втілень душ померлих.
Таке трансгресійне contemporary-art прагне насамперед інтерактиву з
глядачем, безпосередньо вплинути на його свідомість ефемерними діями
та подіями, викликати/спровокувати певні емоційні стани.
Помітимо: „альтернативність” робіт Оксани Чепелик полягає у площині
насамперед сучасного концептуального мистецтва, що органічно виглядає у координатах європейського експериментаторства. Варто згадати
провокативний відеоперформанс Улюблені іграшки лідерів, створений
О. Чепелик у Канаді. Авторка за допомогою нехитрого гримування приміряє на себе знакові обличчя епохи: в образах Леніна, Гітлера, Ейнштейна
вона потрошить плюшеві іграшки, тим самим викриваючи відверту маніпуляційність екрану і тіла на екрані. Хай то будуть політичні, еротичні
або будь-які інші маніпуляції – приміром, насадження модних тенденцій,
канонів краси тощо.
Оскільки тіло-на-екрані – посередник і реалізатор влади кодів, екран
давно став закодавцем і поширювачем моделей поведінки, стилю одягу,
мовлення, стосунків, актуалізуючи певні виміри життя і параметри тіла.
Важко не помітити, як на тлі експансивного запровадження культу ідеального (читай: уніфікованого, параметризованого, стандартизованого)
тіла фактично заохочується латентний гомоеротизм, адже штучна мода
на худорляві довгоногі тіла манекенниць налаштовує цінителів жіночої
вроди на геометрію тіла хлопчика-підлітка, отже загалом на нежіночний
ідеальний образ. Достатньо порівняти цей анорексичний канон, гранична
витонченість якого стала нині хворобливим запереченням магічного коду
90-60-90, з вітальною красою ренесансної матрони, аби зрозуміти відносну
цінність будь-якого канону.
Екранне тіло, споряджене атрибутикою відповідних дієвих практик,
впливаючи на самоідентифікаційні інтенції глядача, стає допоміжним ін- 36 -
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струментом у самовизначенні людини, засобом невербальної комунікації.
Як наголошує філософ і культуролог Ганна Чміль „Виступаючи символічною формою, екранні мистецтва є шляхом до самосвідомості і емоційної
сфери глядача-реципієнта, формуючи його самосвідомість і свідомість, з
яких виростають стратегії програвання власного Я” 6.
Загалом український кіноекран протягом найближчої чверті століття пропонував різновекторні реальності рольового типу з відповідними домінантами тіловизначення та тілопрезентації. Одним з найбільш свіжих прикладів
– фільм Мирослава Слабошпицького (Плем’я, 2014), дія якого відбувається в
спецінтернаті для підлітків з вадами слуху. Вибір місця дії формально обумовлює відмову від діалогів у стрічці, опертя на візуальність як вихідний концепт.
Апеляції до культури глухонімих з необхідним зверненням до сурдомови
замість проголошеного слова передбачають безспірну апріорність зорового
сприйняття і мови тіла як єдиного транслятора вражень людського життя.
Назва фільму прозоро відсилає до „потужних” образів, пов’язаних з міфоархаїкою первісних людських стосунків, а фізично обумовлена обмеженість
комунікативних можливостей персонажів постає промовистою метафорою
їх соціальної німоти й емоційної глухоти. Композиційно-пластичні форми,
посунувши традиційні нарративно-ціннісні стратегії, переконливо ствердили
примат тілесного, де тіло заявляє про себе у своєрідній „шизо-мові” (термін
Ж. Делеза) скриків, шумів афектації, фізіологічних звуковиявів з певним
смисловим навантаженням.
Рольова реальність стрічки стає у пригоді нашому сучаснику в пошуках власної ідентичності через прийняття або ж відкидання тих чи інших
буттєвих моделей, тілесних масок-іміджів та цілком сучасної соціальної
ритуалістики, подібно до того, як первісна людина, наші далекі пращури
шукали своєї автентики через обрядову діяльність і тотемічні машкари.
Ствердження нового „екранного бачення” позначилось артикульованими маніфестаціями тілесності, проблематизацією статевої визначеності, тенденціями до тотальної десакралізації й релятивізації цінностей,
заповідей, смислів, табу.
Отже, в ситуації маніпулювання уламками різних міфологій, еклектичного розгортання візуально насичених фрагментів фейкової реальності,
Г. Ч м і л ь, Н. К о р а б л ь о в а, Візуалізація реального в сучасному культурному
просторі, Київ 2013, с. 121.
6
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легковажного серфінгування по дотичній до багатозначних змістів, сучасне мистецтво (і мистецтво екрана зокрема) нині стверджує розширену
фазу побутування тіла і тілесності у знаковому оформленні різноманітних
концепцій, відпрацьованих у рамках, як традиційного, так і нетрадиційного знання. При цьому тіло і тілесність на екрані та пов’язані з ними
тактильні практики не тільки забезпечують запліднення семіотичного
поля, а й відіграють важливу роль у смислотворенні.
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SEMIOSIS OF FLASH/BODY IN UKRAINIAN CINEMATOGRAPHY
IN POST-DEPENDENCY PERIOD
In the article the symbolic forms of body and corporality, fleshliness, physicality
in the screen culture are defined as images, signs and symbols. The ability of
presenting corporality, fleshliness, physicality in new sense is investigated. The
following rule is defined: crisis situations caused by the transition from one
culture type to another change the certain model (e.g. thinking, social system)
and demand the revision of the hierarchy of values. The transition crises are the
driving force behind the renovating of the sense matrix. In the article special
attention is paid to the screen representations of body. The representation of
flesh and body in terms of postmodern film is taken into consideration. The
transgressions of corporality, fleshliness and physicality are characterized as
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„the art without borders”. The semiotic body-on-screen is clarified within the
context of modern art in Ukraine. First of all, the experience of the transgressive
cinema is investigated; it tends to overstep the limits of the moral, taste and
other norms of traditional hierarchy of values. It overcomes the established
norms and rules of the genre and discovers new pattern of the creativity.
Key words: semiosis, body, fleshliness, cultural codes, screen transcriptions,
sense matrix of culture, transgression.
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ТРАВМА ТІЛА Й ІДЕНТИЧНОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ
ЛІТЕРАТУРІ
У статті аналізуються особливості травми в українській літературі в контексті новітньої теорії літературної травми. Травма тіла й ідентичності
досліджена на прикладах знакових текстів доби декадансу та „втраченого
покоління” (О. Плюща та П. Іванова). Цей період розвитку національної
художньої творчості автор статті вважає за визначальний, який багато в
чому сформував національну травму, а також способи її усвідомлення.
Національна художня творчість від часів постання новітньої української літератури формувалася в складних соціокультурних і геополітичних умовах. Маючи на меті утвердити факт унікальності української
ідентичності, відмінної від польської та російської, вона постійно існувала
в дискурсі травматичного, а подеколи й автотравматичного, утворюючи
своєрідний дискурс літературної травми. Сучасна дослідниця Мішель
Балаєв стверджує, що „центральна теза сучасної літературної теорії травми – це те, що травма створює невимовний переляк, що розділяє або
руйнує індивідуума, а ідентичність особистості формується передаванням
травми від покоління до покоління”.1 У такий спосіб поняття травми та
ідентичності можна вважати взаєзалежними.
Так, приміром, негативна суспільна ситуація в Україні другої половини
ХІХ – початку ХХ століть була доволі складним часом для самовираження. Писання літератури українською для більшості авторів свідомо
чи несвідомо було передусім політично-психологічним актом непокори,
оскільки написання художніх текстів рідною мовою вимагало громадської
сміливості долати царські заборони, та разом із тим викликало питання
щодо духовного та душевного стану письменника, який відтак свідомо
наражався на подеколи смертельну небезпеку. Крім того, будь-які прояви
1

M. B a l a e v, Trends in Literary Trauma Theory [in:] „Mosaic”, vol. 41, № 2, 2008, p. 150.

- 40 -

cialo i tozsamosc popr_17-11.indd 40

2016-11-17 10:04:11

Максим НЕСТЕЛЄЄВ

песимізму та безвідрадності українська освічена спільнота трактувала як
згубну декадентщину, занепад шкідливий індивідуально й колективно, що
призводило до психологічної травми. Причину появи цієї травми, певно,
найточніше висловив Олександр Кониській у своїй повісті Юрій Горовенко. Хроніка з смутного часу (1883): „Отже нігде в світі між народом
і інтелігенцією не лежить така безодня, як у нас на Україні; нігде в світі
нема такого безпомощного народу, як у нас”.2
Маргінальна тематика декадентства, виражаючи типові настрої
зламу століть, швидко стає частиною масової культури, „наймоднішим
напрямком” (Сергій Єфремов). Це своєрідне „переступання межі” українська інтелігенція сприняйла неоднозначно, адже квазіестетична мета
занепадницької творчості йшла в розріз із народницькою традицією, яка
була перейнята ідеями національно-культурної інтеграції. Тому українська
рецепція цього явища була фрагментарною, спостерігалася виразна тенденція всі негативні західноєвропейські літературні звершення визначати
як декаданс чи модернізм, не розрізняючи цих понять, але засуджуючи
їх (як, наприклад, це робить Іван Нечуй-Левицький у статті Українська
декадентщина, 1911).
Таке ідейне протистояння інтелігенції із занепадництвом як несучасною і дуже шкідливою естетизацією травми й оспівування автодеструкції
як вирішення всіх світоглядних проблем продовжилось й у 20-х роках ХХ
століття. В українському мистецтві порубіжжя століть ця боротьба інколи
переростала в невротичну й меланхолійну саможертовність, коли життя
набувало цінність тільки з огляду на те, чи має воно якесь значення для
України. Прикладом такої постаті є, наприклад, Олексій Плющ (1887–1907).
В Олексія Плюща майже кожен персонаж відчуває свій „дисонанс” із дійсністю, суспільством і, присвячуючи своє життя виправленню цього становища, вони зрештою стають жертвами в цій нерівній боротьбі. Наприклад, у
Сповіді (1903) стріляється ідеаліст М. Cинявський, який страждає через свої
спогади, через свої минулі травми, викликані передовсім особливостями
його характеру: „Людина я горда, самолюбна, навіть егоїстична, але більш
усього горда”.3 Бажаючи самовдосконалення („аби нарешті стати вище всіх
2

О. К о н и с ь к и й, Оповідання. Повість. Поетичні твори, Київ 1990, с. 416.

О. П л ю щ, Сповідь: Новелістика. Повість. Драматична фантазія. Поезія. Листи,
Київ 1991, с. 112.
3
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людей”4) не тільки для себе, але й для народу, він з прикрістю усвідомлює,
що більшість над цим навіть і не замислюється, обираючи виродження, а не
відродження: „І не одні віддільні осібники гнили так, а навіть цілі нації, які
нарешті кидали свою мету й ідеал…”.5 У цьому аспекті важливим є іманентне
звинувачення українській нації в такому виродженні. Плющ, переймаючись „німим проханням 27-мільйонного народу нашого”6 (як у драматичній
фантазії Смерть Поета, 1905), у Записках недужої людини (1905) описує
самопочування хворого хлопця, який „сливе зомлівав під гнітом якоїсь
тупої меланхолії”7 і почував себе „руїною у 27 років”.8 Невипадковість збігу
кількості народу й віку її недужого представника є тієї виразною деталлю,
за допомогою якої письменник окреслював національну хворобу – травму
ідентичності, коли інтелігент не відчуває себе частиною народу. Знаково, що
в роки написання цього твору О. Плющем розпочинав свою письменницьку
кар’єру інший інтелігент порубіжжя – Володимир Винниченко. Психотип
В. Винниченка виразно відмінний від психотипу О. Плюща, хоча у них лише
сім років різниці у віці й формувались вони як митці в один час. Однак
спільним для них є бажання, умовно кажучи, бути носієм української ідеї,
тобто умисно наражатись на травматичне протистояння з повсякденністю.
У В. Винниченка це бажання, суголосне вищезазначеним думкам О. Плюща,
звучало як настійне прагнення взяти безпосередню участь у „відродженні
35-мільйонної нації” (як це стверджується, приміром, у Декларації делегації Центральної Ради до Тимчасового Уряду і Петроградської Ради про
Автономію України від 11 червня 1917 року). Як відомо, В. Винниченко
був політично активніший за О. Плюща, проте і він мав певні проблеми з
інтеграцією до кола української інтелігенції, яка негативно сприйняла його
політичну поразку. Загалом його творчості притаманна ця загострена зацікавленість травмою ідентичності, коли особистість „виламується з маси” (як
у відомому визначенні новоромантизму Лесею Українкою) і поривається у
„синю далечінь”, втрачаючи зв’язок з народом, що, певною мірою, і спонукало
В. Винниченка емігрувати. Отже, маємо справу з травмою, яку прагнуть
4

Ibidem, с. 114.

5

Ibidem, с. 131.

6

Ibidem, с. 298.

7

Ibidem, с. 100.

8

Ibidem, с. 103.
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вилікувати спочатку активним соціально-политичним життям, а згодом –
літературою (зокрема, „конкордизмом”, який проповідував Винниченко).
Поняття „літературна травма” останнім часом викликає велику увагу
та породжує все більше досліджень. Науковець Кеті Карут стверджує:
„Бути травмованим – значить бути одержимим зображенням або подією”.9
Враховуючи численні моделі травми та травматичної памяті попередніх
поколінь, наявні в актуальному досвіді, звертає на себе увагу роль конкретного топосу, до функцій якого входить зображення наслідків травми
завдяки метафоричним засобам літератури. Травма може бути психічна,
фізична та психосоматична. У кожному з цих різновидів вона є емоційною реакцією людини на непереборну подію, що трансформує попередні
думки щодо смислу власного „Я” і ті стандарти, за якими кожен оцінює
суспільство. Джульєт Мітчелл зазначає, що „травма робить пролом, який
випорожює людину; вочевидь, саме після задухи порожнечі з’являється
лють чи ненависть – ідентифікація з насильством шоку”.10 У такий спосіб
ідентифікація з травмою призводить до вивільнення прихованих деструктивних проявів, які також можуть стати автодеструктивними, що виразно
помітно в текстах письменників, які пережили травму тіла чи ідентичності.
Травматичний текст – це такий літературний твір, який передає глибоку втрату або сильний страх на індивідуальному чи колективному рівнях.
Приміром, така травматична подія як війна в історії цивілізацій завжди
провокувала психологічні зміни в соціумі. Російський дослідник М. Магомед-Емінов, досліджуючи „синдром фронтовика”, виділив два типи досвіду: звичайний та аномальний, війна ж як типова екстремальна ситуація
змушує особистість трансформуватися й реінтегруватися, що призводить
до утворення посттравматичного стресового розладу – „особливої форми
аномального розвитку особистості”.11
У першій половині ХХ століття переживання травматичного досвіду
Першої світової війни сформувало мистецький феномен прози „втраченого покоління”. Так, приміром, письменник І. Дніпровський у „пам’ятці
9

C. C a r u t h, Trauma: Explorations in Memory, Maryland 1995, p. 4.

J. M i t c h e l l, Trauma, Recognition, and the Place of Language [in:] „Diacritics”, vol. 28, №
4, 1998, p. 129.

10

М. М а г о м е д – Э м и н о в, Личность и экстремальная жизненная ситуация [в:]
„Вестник МГУ. Серия 14. Психология”, № 4, 1996, с. 28.

11
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для мемуарів” Літературні стрічі (1933) звірявся: „З війни я привіз одну
травму – підступну думку про смерть (виділення автора. − М. Н.)”.12 Тобто
не тільки смерть, але навіть думка про неї можуть травмувати особистість.
Друга світова війна безпосередньо вплинула на зародження постмодерних
течій у літературі, а тому сучасний стан неоголошеної війни (нового витку
„холодної війни”) так само може стати потужним каталізатором для художньої літератури, що й потребує прискіпливої уваги літературознавців.
Культуролог Крістіан Л. Харт Ніббріг, досліджуючи зображення смерті
в мистецтві, засвідчує той факт, що повсякчас імпульси до вбивства на війні
наснажувались патріотичною риторикою, „яка сліпо позбавляє солдатське
тіло будь-яких життєвих сил і переносить їх на абстрактне колективне
тіло”.13 Індивід у мілітарній ситуації десоматизується, вступаючи натомість
у процес символічної полісоматизації, наслідком якого є втрата індивідуалізму та приєднання до колективного тіла держави, через що державні
травми підсвідомо накладаються на особисті. В українській ситуації бездержавності подібний процес загалом відбувався ще травматичніше, адже
неможливість індивідуальної ідентичності ускладнювалась неможливістю
ідентичності геополітичної. Державна ідеологія, стимулюючи агресивну
поведінку, викликає жадобу помсти, однак варто враховувати і те, у якій
мірі деструктивність відповідає психічній структурі особистості, яка сформувалась задовго до війни.
Одну з подібних проблемних ситуацій зображує Павло Іванов в оповіданні Партизанова смерть (1926). П. Іванов у тексті переосмислює
власну травму (відомо, що він отримав важке поранення на війні), реконструюючи вплив мілітарних подій на психіку свого персонажа. Для
автора повторне переживання військової травми є своєрідною спробою
усвідомити власне травматичне минуле в естетичній проекції. В оповіданні
робфаківець Роман, демобілізований через нервову хворобу, розповідає
товаришу декілька історій про сміливого й неврівноваженого партизана
Омелька Кушніра, для якого єдиним смислом у житті була війна. Коли ж
вона закінчується, партизан почуває себе зайвим у цьому світі, жалкуючи,

І. Д н і п р о в с ь к и й, Літературні стрічі (Пам’ятка для мемуарів) [в:] „Слово і час”,
№ 3, 1995, с. 13.

12

13

Л. К р и с т и а а н, Х. Н и б б р и г, Эстетика смерти, Санкт-Петербург 2005, с. 179.
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що не загинув: „А не вбито мене їй-бо напрасно”.14 Роман не лише співчуває йому, а і розмірковує над своєю долею: „Якби це я був Омельком,
я б застрелився, так і зробив”.15 На наступний ранок після цієї розповіді
він власноруч вкорочує собі віку, повідомляючи друзям у листі, що це
він насправді і є Кушнір. Наративна ускладненість тексту свідчить про
бажання автора відмежуватись від свого персонажа, забути про власну
скалічену долю та, безперечно, усвідомити власний біль. Роман-Омелько
є втіленням проблемної деструктивності: убивство на війні було однією
з можливих відповідей на запитання як самоідентифікуватися. Однак у
реальному (мирному) житті не виявилось альтернативних способів самореалізації, окрім самогубства.
Поширена теорія травми відштовхується від поняття абреакції, яке
використовується з метою пояснити те, як травматичний досвід утворює
„тимчасове забуття” або розмиття власного „Я”. Ця фройдівська концепція
травми та пам’яті наголошує на важливості відтворити чи відреагувати
(абреактувати) досвід через пригадування та вимовлення. Мішель Балаєв
зазначає, що „теорія літературної травми, висвітлена Калі Таль, або критиками (наприклад, Кеті Карут), вважає реакцію на травматичний досвід,
у тому числі когнітивний хаос і можливе роздвоєння свідомості, за невід’ємну характеристику травматичного досвіду та пам’яті”.16
Визначальною рисою травматичного тексту є перетворення власного
„Я” під впливом зовнішнього, часто страхітливого досвіду, який окреслює
процес примирення з динамікою пам’яті, що містить нові уявлення про себе
і світ. Проективна функція творчості, незалежно від того чи є вона свідома
чи ні, передбачає можливість „виговорення” травми, свідоме чи несвідоме
виповідання травматичного завдяки створенню контрольованого автором
художнього світу. У такий спосіб письменник у бездержавну добу України міг
віднайти свою ідентичність у тексті, написаним українською, а травмоване
тіло митця могло позбутися фантомного болю завдяки його детальному прозовому чи ліричному описові. Література має великі терапевтичні можливості, якщо і не в лікуванні травм, то принаймні у тому, щоб, як сформулював
філософ Славой Жижек, спромогтися „покохати свій симптом”.
14

П. І в а н о в, Партизанова смерть [в:] „Вапліте”, aльм. 1, 1926, с. 382.

15

Ibidem.

16

M. B a l a e v, op. cit., p. 158.
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THE TRAUMA OF BODY AND IDENTITY IN UKRAINIAN LITERATURE
The features of trauma in Ukrainian literature in the context of modern literary trauma theory are analyzed in the article. Trauma of body and identity
are researched on the examples of important texts of decadence and the „lost
generation” (O. Plushch’s and P. Ivanov’s works). The author considers this
period of national art as determining one that largely formed some national
trauma and ways of its understanding and comprehension. A central claim of
contemporary literary trauma theory asserts that trauma creates a speechless
fright which divides or destroys identity and suggests identity formed by the
intergenerational transmission of trauma. The traumatic experience of the
world wars in XX century formed the literary phenomenon of trauma texts.
Considering the multiple models of memory and trauma presented in the
trauma texts draws attention to the role of certain topos, which functions to
portray the effects of trauma through metaphoric means of literature.
Key words: trauma, decadence, „lost generation”, text, intellectuals, death,
self-destructive behavior, topos.

- 46 -

cialo i tozsamosc popr_17-11.indd 46

2016-11-17 10:04:11

Ольгa СЛОНЬОВСЬКА

ТІЛЕСНІСТЬ ЛІТЕРАТУРНИХ ПЕРСОНАЖІВ, ЯК
ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ ГОЛОГРАМИ МІФОЛОГІЧНОГО
ЗМІСТУ (НА МАТЕРІАЛІ ПРОЗИ УКРАЇНСЬКОЇ
ДІАСПОРИ 20 – 50-Х РОКІВ)

Літературний текст – близький за змістом, але далеко не тотожний реальному світoвi, власне, космологічне мистецьке явище, витворене письменником засобами слова. Дійові особи художнього твору не можуть сприйматися за реальних персонажів, навіть якщо йдеться про твір історичний
чи біографічний, а його герої частково списані письменником з реальних
прототипів. Причиною не-тотожності виявляється не лише неможливість
фотографічно відтворити чиєсь життя згідно всіх подій, непосвяченість
митця в чужі думки, плани, стосунки з іншими, віддаленість у часі, а саме
той чи не найважливіший факт, що читач підсвідомо вимагає героя, чиї
погляди, світогляд, душевні поривання цікаві не стільки для сучасників
змальованої письменником історичної особи, скільки для самого реципієнта, очікує, щоб літературні персонажі володіли тим словниковим запасом, яким послуговується читач (за винятком дуже незначної кількості слів-історизмів чи архаїзмів), були близькі читачеві маркерами свого
світовідчування, стикалися з проблемами, які тривожать читача в його, а
не художній чи безповоротно минулий історичний час. Образ-персонаж
(герой, образ-тип, образ-характер) мусить проявлятися в художньому
тексті своєрідною голограмою, об’ємною літературною дійовою особою,
а не одноплощинною маріонеткою-витинанкою. Характеротворення –
це завжди проструктурована система способів реалізації літературного
персонажа у вигляді нібито реальної людини, тому вона мусить, із одного боку, задіювати всі органи відчуттів сприйняття такої дійової особи
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читачем, з причини чого не тільки зорові, слухові, кінетичні, тактильні
й т.п, а й суто тілесні маркери набувають важливого значення для розуміння й трактування персонажів, подій і колізій у творі, а з іншого боку
– без виразної індивідуалізації і акцентованого знову ж таки тілесного
„втілення”, як оригінальності особистісної, одиничної, окремішньої серед
інших дійових осіб, персонаж навіть при його типовості ніколи не може
сприйматися достовірно, не отримуватиме здатності функціонувати, як
ймовірна одиниця соціуму в імовірних умовах художнього твору.
Тіло літературного персонажа (героя, дійової особи) – важливий носій інформації про нього ж. Якщо взяти до уваги ще й те, що людська
підсвідомість постійно постачає нас важливим і надзвичайно великим
інформативним блоком маркерів, які стосуються людини як істоти, включаючи конституцію тіла, міміку, жести, красу чи потворність, дефекти
органів чи дефекти мови, і які сприймаються, як уже готова відповідь
(патерн), хто саме перед нами і яку лінію поведінки в оцінці, ставленні
й стосунках варто обрати, то фізичне тіло, як знак культурної, групової,
етнічної приналежності, відіграє у художньому творі особливу роль. Щоб
довести істинність такого твердження, досить взяти до уваги, що навіть
мінімальна частинка патерна стає кодом (шифром) для моментального
відчитування величезного масиву інформації. Як стійка група зв’язків, що
існують в колективній та індивідуальній пам’яті, патерни матері, дитини,
батька, воїна-захисника рідного краю вимагають від письменника відповідної художньої реалізації героїв у вигляді саме таких статевих, сімейних
і соціальних параметрів голограми. Відхід від норми сприймається тільки
за творчу невдачу.
Антична міфологія відзначалася досить вагомим переліком різноманітних чудовиськ: кентаврів, сирен, німф, панів, амазонок і т.п., які
існували далеко не в єдиному екземплярі, а такі чітко індивідуалізовані
зловісні потвори, як Медуза-Горгона чи пес Цербер, вважалися явними
вихідцями з потойбіччя й виконували зовсім не благородну чи милосердну
функцію у стосунках з людьми, як виразним уособленням норми тілесної,
духовної, естетичної і моральної. Інша річ, що більшість античних потвор були зумисно віддалені від упорядкованого світу й нібито жили аж
там, де починалася територія хаосу, власне, де закінчувалася священність
освоєних людьми просторів. Тож В. Суковата справедливо акцентує: „…
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Ті, хто своїм тілесним виглядом не відповідали грецьким уявленням про
«порядок одноманітності», маргінізувались і витіснялись з Центру (Греції) на географічні околиці цивілізації. Медуза, Кирка, Сирени.., Гарпії…
символічно відповідали цивілізації „материнського права” до приходу
„закону Батьків”.1 Іншими словами, в цивілізованому світі, наприклад, для
амазонок, як чудовиськ, місця ніде й ніколи не залишалося. Навіть античний філософ Платон своїм сучасницям не пропонував такої долі, хоч
загалом не заперечував права жінок на службу у війську чи права займатися
державницькою діяльністю. До того ж античні філософи вели мову про
місто-державу амазонок, нібито про щось настільки недосяжне, як hic sunt
leones2. Якщо належно розібратися в причинах виникнення й існування
амазонства, як такого, оперуючи античними відомостями, то виявиться
дуже багато не стільки цікавого, скільки важливого, що дало підстави
К. Юнгу розцювати амазонку як „баламутку” й дуже влучно порівняти її з
дружиною біблійного Лота, оскільки амазонка будь-яких історичних часів
проживає своє життя з відверненим від радощів життя обличчям – вона,
як дружина Лота, що закам’яніла, обернувшись до Содому й Гоморри, не
може відірвати своєї уваги від спогадів про те, як її кривдили, зневажали й
принижували чоловіки. На підґрунті озлобленості й ненависті до сильної
статі амазонками – свідомо чи підсвідомо (останнє, на нашу думку, більш
ймовірно) – плекається мрія про помсту аж до кастрації і вбивства й вибудувається спроба довести чоловікам, що жіноча стать може бути жорстокішою і цинічнішою від чоловічої, щоб таким чином ні в кого з потенційних
ворогів не викликало сумнівів, що жінка здатна перевищити чоловіка.
Те, що античний міф фіксує у статевому житті амазонок парування лише
раз на рік із випадковими чоловіками й виїмково для продовження роду,
спонукає нас вести мову про фригідність амазонок, а вбивство власних
нащадків дає підстави говорити не стільки про ненависть до чоловічої
статі, навіть якщо це власні безпомічні новонароджені сини, скільки про
те, що вагітність і немовля взагалі несумісні з амазонським укладом життя.
Прискіпливий аналіз підсвідомого жінок-амазонок через зовнішні прояви
поведінки, садистських вчинків стосовно самих себе (випікання грудей
1
В. Суковата, Ґендер і релігія [в:] Основи теорії Ґендеру, за ред. В . Агєєв о ї,
Л . К об е л ян с ької, М. Скори к, Київ 2004, c. 385 – 425, s.402.
2

Буквально: „Тут леви”. Так на стародавніх картах йменували невідомі країни.
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у підлітковому віці), використовування амазонками чоловічого одягу, як
маскарадної атрибутики перевдягання і маскування під іншу стать, переконують не лише в тому, що такі жінки якнайкраще відповідають, за
Аристотелем, уявленню про них як про „покаліченого…, спотвореного
чоловіка”3, а й підтверджують думку К. Юнга, що у випадку появи амазонок, як і у значно пізніших випадках зародження інквізиції, більшовизму,
нацизму й інших їм подібних явищ масового психозу, дев’ятий вал темної
сторони підсвідомого, заполонивши індивідуальні сновидіння й давно
знайшовши відбиток у міфах, проривався назовні у формі реальних дій
і вчинків опанованих ним людей, лідером серед яких ставав найменш
відповідальний і найгірший за рисами характеру й генетичною здатністю до первіснообщинних інстинктів насилля і жорстокості4, оскільки, як
гласить англійське прислів’я, птахи одного оперення збиваються в зграї.
Амазонка ні за яких умов не може перетворитися в діву-воїна, чия іпостась передбачає яскраву самодостатню жіночу особистість у середовищі
чоловічого оточення: вона – істота стадна, „стадо” ж амазонок передбачає
одностатевий соціум.
Тим часом прискіплива увага до основних параметрів тіла й статі відома не тільки з античних, а й з біблійних текстів: не дозволялося приносити
в жертву калічних чи хворих тварин, людина з фізичними або спотворюючими її обличчя вадами, вродженими плямами на тілі не могла претендувати на роль жерця, пророка чи духовного поводиря. Інша річ, що в процесі
випробування або служіння Абсолюту, Божество могло чимось вирізнити
свого обранця (підтвердженням цього стає, наприклад, поява дворогості
в Мойсея після його спілкування з Богом на горі Фавор). Стосовно статі,
то давно назріла потреба уточнити ставлення Біблії до жінки не на основі
класових концепцій, а згідно поданих у Святому Письмі фактів. Навіть у
надзвичайно багатому на всі можливі людські гріхи й падіння Старому Завіті, розповідей про фахових жінок-воїнів не знаходимо, хоча є згадки про
жінок-убивць, які з патріотичних чи особистісних переконань один-єдиний раз у житті особисто винесли смертний вирок ворогові (Іаіль, котра
знищує полководця Сисару, Юдиф, яка проникає в стан ворогів Ізраїля й
після статевого акту з воєначальником убиває його, красуня Даліла, яка
3

B. Ги тин , Эта покорная тварь женщина, Москва 2002.

4

K . Ю н г, Борьба с тенью [в:] K . Ю нг, Избранное, Минск 1998, s. 57–58.
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на ложі кохання випитує таємницю в богатиря Самсона). Неможливо випустити з уваги, що для біблійних героїв смерть від руки жінки – ганебна.
Тож коли полководець Авімелах отримує несумісну з життям рану від
того, що якась жінка кинула горішнього каменя від жорен зі стіни взятої
цим воєначальником у облогу башти на його голову, то робить усе для
того, щоб померти не з причини поранення: „І він зараз кликнув до юнака,
свого зброєноші, та й сказав йому: „Витягни свого меча, та й забий мене,
щоб не сказали про мене: „Його жінка забила!” І його юнак проколов, – і
він помер”5 (Книга суддів, 9:54). Святе Письмо завжди виводить жінку
насамперед як створіння при всій його гріховності значно моральніше,
розумніше, красивіше й відповідальніше за свої вчинки, порівняно з чоловіком. Про праматір Єву в Біблії, наприклад, говориться у шість разів
більше, розлогіше й краще з точки зору оцінювання вчинків та проступків,
ніж про праотця Адама. Біблія „зобов’язує чоловіка бути вихователем,
напутником дружини, відповідати за її моральність, ліпити її душу”6 але
всі ці обов’язки, аналогічно обов’язкам батьків стосовно власних дітей,
лягають на чоловіка виїмково як на старшого віком в подружжі, а не як
на чимось іншим вивищеного або кращого. За Біблією, морально-етична
вищість саме жінки закладена вже навіть у покаранні Богом Адама і Єви
за первородний гріх: образно кажучи, перший чоловік покараний Господом як плебей, жінка ж несе покарання, як аристократка, адже фізично
трудитися (в поті чола) призначено зовсім не слабшій, таким чином також
вивищеній, статі.
Художні тексти нової літератури, особливо, якщо їхні автори володіють міфологічним способом мислення, тілесності персонажів відводять
особливу роль. Особливо важливим виявляється людське тіло в розумінні
паспорта душі й своєрідного ідентифікаційного коду людського духу, тому
величезного значення набувають родове походження, сімейний статус,
пригнічена чи надмірна сексуальність, „криваві” магічні ритуали, пов’язані
зі спробами забезпечити оптимальний простір для становлення й власної
самодостатності чи реалізації задумів і планів інфернальної сили, іграшкою в руках якої свідомо чи мимохіть виявляється людина. Наприклад,
5

Біблія, Київ 1990, s. 259.

B. А ге є в а, Філософія жіночого існування [в:] Агеєва В., Сімона де Бовуар Друга стать:
у 2 т., Т. 1., Київ 1994, c. 11.

6
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у романі Сад Гетсиманський І.Багряного читач дивується тюремному
наглядачеві Мельнику, який, на перший погляд, чи єдиний зберіг людське
обличчя, співчуття й милосердя до ув’язнених і деколи навіть передавав
цим нещасним цигарки, наражаючись на велику небезпеку. Тільки мало
не наприкінці твору виявляється, що саме нібито добрий наглядач власноручно розстрілював приречених, а хто з них відразу не помирав від кулі,
того з садистською насолодою добивав залізним ломиком, при цьому, як
завжди, приязно і співчутливо посміхаючись.
У прозі Т. Осьмачки ущербність, духовне або ж моральне каліцтво
представників більшовицької влади чи їх місцевих прислужників відіграє
особливу роль у характеротворенні, а водночас у змалювання приходу радянської влади, як прориву інфернальних сил в український часопростір.
Тож не дивно, що в часи примусової колективізації Нерадькові з роману
План до двору Т. Осьмачки здається, що сільська церковця прострелена,
як і багато хто з його вже мертвих друзів і родичів. Коли комсомолець
Дуля (вуличне прізвисько свідчить про нікчемність у громаді й явну зневагу земляків) чіпляє на церковний хрест відро, а в цю посудину заради
розваги вкладає зв’язаного кота, несподівано (і це в білий день!) прилітає
велика сова (символ смерті, а водночас і мудрості) й видзьобує атеїстові
очі. Сова ж знищує і кота, але підтекст уривка побудований так, що навіть
пересічний читач внутрішньо здригається, збагнувши, що справа полягає
не в хижості зловісного птаха, а в оскверненні через кров, тим більше,
що у християнстві кров уособлює душу людини („бо душа тіла – в крові вона, а Я дав її для вас на жертівника для очищення за душі ваші, бо
кров та – вона очищує душу”7 (Левит, 17:11)), а Дуля недостойний душі.
У відповідному абзаці художнього тексту Т.Осьмачки звучить урочисте,
біблійно-пафосне застереження: „І вранці люди бачили, як із глиняника
висіли котячі кишки, і бачили, як капала з їх кров на ту кров, що набігла
з людини. І змішалася людська кров з котячою. І осквернилася людина,
наділена від Бога душею так само, як і Божий храм осквернився від людини”8. Проте письменник не насаджує думку про безпомічність і беззахисність святині: навіть осквернений храм має можливість очиститися,
7

Біблія, Київ 1990, s. 122.

T. О с ьмач ка , План до двору [в:] T. О сьмачка , Старший боярин. План до двору, Київ
1998, c. 209.

8
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а Бог за наругу жорстоко й повчаюче карає винних. Врешті, зазіхання на
церкву, як прояв присутності пекельних істот, добре показав і У.Самчук.
Інфернальні сили діють не лише через здеградованих у процесі проходження військової служби односельців, а й через духовних осіб, які стають
уособленням вульгарного російського шовінізму. У романах У. Самчука
„Волинь” і „Марія” подано страшні епізоди розправ прихожан над злісними
порушниками церковного етикету, але таке чиниться лише в перші дні
встановлення радянської влади: „Новий рік. Церква наповнена людом.
У монастирській церкві на самому переді в шапках два матроси під час
служби курять цигарки”9; „Каміняків матрос у шапці до церкви заходить.
Од свічки цигарку прикурює, і що хоч йому роби”10, – і закономірний
результат: розлючені святотатством односельці ногами викопують матросів-односельців із церкви, а сина сільського конокрада під час його поведінкою спровокованого самосуду безжально вбивають. Прикре враження
справляє на малолітнього Володьку Довбенка Почаївський монастир,
в якому монах перейняв від більшовиків хамське поводження і навіть
коло святих мощей Йова Северського веде себе з жінками-прочанками
до неможливості цинічно, „попихає їх сильними руками і підганяє басом:
– Ну там. Жівєй!”11. Більшовицька диктатура гарантує інфернальним
імперативам право реальної влади: „Комунізм – це найбільше в світі ошуканство. Аж тоді – злочинство… Ошуканство було витонченішим, а терор
– тотальним… Верховний Люцифер сформулював більшовицькі скрижалі
як «науку перемагати»”.12 У літературній спадщині Т.Осьмачки міфологічна авторська позиція і селянський світогляд письменника з арсеналом
відповідних вірувань у „нечисту силу” не тільки зумовлюють ставлення
до нової влади, як до влади сатанинської, а й до містичних метаморфоз
реальних політиків. У повісті „Ротонда душогубців” Сталіна в оточенні
його вірних звіроподібних прихильників зображено феноменально. Вождь
не приховує, що саме він є „катом над катами”13 й вимагає від підлеглих
9

У. Самч ук , Марія [в:] У. С амчук, Марія, Барка В., Жовтий князь, Київ 1997, c. 86.

10

У. Самч ук, Волинь: роман: у 3 ч., 2 т., Київ 1993, c. 425.

11

Ibidem, s. 450.

P. Кор огодський, Довженко в полоні: Розвідки та есеї про Майстра, ред. рада Вал.
Шевчук та ін., упоряд., вст. ст. О.Бурячківського, Київ 2000, c. 19-22.

12

13

T. О с ь мач ка, Ротонда душогубців, Торонто 1956, c. 20.
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наслідування саме в цьому ремеслі з проявлявами ще й власної ініціативи,
а також висловлює хворобливе бажання послухати в кривавих деталях
щó саме вже вдалося зробити його підручним. У іншому творі цього ж
письменника – План до двору – подано страхітливу демонологічну картину,
яка підкреслює внутрішню звірино-диявольську суть вождів комуністичної партії: „А серед зали постаті Леніна і Сталіна замість чуба,
одежі і чобіт враз покрилися білою шерстю, і на пальцях, і на вухах, не
змінивши природних рис їхніх облич (підкреслення тут і далі в цитаті
наше – прим. О. С. )… А чорні бронзові вожді попід стінами робилися
круками і ворушили в себе за плечима величезними чорними крилами, щоб
так і впасти на двох людей, коли почується хряск кісток від ударів сокир”14.
Отже, прорив інфернальних сил у реальний світ набирає зримого вигляду
й веде до впорядкування земного світу пекельними законами.
Такі кримінальні явища, як зґвалтування чи розбещення неповнолітніх
представниками радянської влади у прозі Т. Осьмачки опосередковано через тілесні прояви також подаються, як явища пекельного змісту. Картина
збезчещення російською солдатнею персоніфікованої в образі молоденької освіченої дівчини України в романі Ротонда душогубців справляє моторошне враження. Національний одяг жертви, її висока духовність, типова,
тому, на перший погляд, буденна, не яскрава на тлі інших сільських красунь,
врода протиставлені зухвалій хтивій пісні розпусної солдатні. Водночас
не можна не брати до уваги, що війна завжди вносить свої безцеремонні
корективи у статеві стосунки. У повісті Розгром І.Багряного кілька разів
з уст німецьких солдатів звучить не менш цинічна пісенька: „Война пріма,
война ґут! – / Фрау дома, фройлян тут”15. Власне, у подібних за змістом
воєнних брутальних піснях на рівні міфічного зрізу міститься важлива
інформація: в час війни всі чоловіки, які беруть у ній участь, незалежно
від сімейного статусу, неодружені, оскільки вважаються потенційними
нареченими смерті, Останнє зримо відбилося в українських піснях, де
син просить матір не чекати його, бо він уже одружився і „взяв за себе
паняночку – // В чистім полі земляночку” (могилу), тому в пісні п’яних
червоноармійців акцентовано на грубих і вульгарно-порнографічних,
навіть кінських, худоб’ячих, а не людських плотських бажаннях: „В сєлє
14

T. О с ьмач ка , План до двору, op.cit., Київ 1998, c. 235.

15

I . Багрян ий , Розгром: повість-вертеп, Ульм – Нью-Йорк 1948, c. 37.
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малий Ванька жил, / Ванька Таньку палюбіл…/ Тпру, ну, га-го!/ Тпру, ну,
га-го!”16. Зовнішньо багатий і цілісний опис Осьмаччиної героїні (до наруги
над нею) і фрагментарний, виключно через міфему дівочої коси, згадану
після зґвалтування, створює ефект міфологічно зримого переходу героїні зі світу сонця (земного існування) у світ тіней (потойбіччя), а також
підпорядкування інфернальному тогобіччю не захищеного церковною
мораллю сьогобіччя, оскільки похмура картина страшної ночі й акцент
на людях-невидимках підкреслюють вторгнення пекла в реальний світ,
вихід інфернальних Злих Сил за свої віковічні межі й заполонення пекельною нечистю земного простору, на який ще вчора інфернал не мав
жодного права: „Коса самотньо злягалася від потилиці на спину. Тільки
рукава сорочки пишно майоріли мережками з-під чорної корсетки. Обличчя було простесеньке, ніби дитяче, і дивилося перед собою так, неначе
впізнавало між натовпом у вечірній темряві свою ласкаву долю…”17. До
речі, дівоча коса, як оберіг цноти і міфема, фігурує не тільки в народних
піснях і віруваннях, а й у багатьох художніх текстах української діаспори.
Т.Осьмачка тільки наголошує, що саме брутальна пісня червоноармійців-чужинців, як фривольне словесне тло (своєрідна передмова) до
групового зґвалтування, заглушила дівочий крик і своєрідно спаралізувала
натовп селян, які нічим не проявили свого ставлення до трагічної події,
яка відбувалася на їхніх очах. Навіть природа не посміла бодай якимось
чином зреагувати на злочин: А там, де було „коло” московської солдатні,
лежала пожмакана корсетка, та хазяйки її з-за тину не видно було… І не
рипали хати нігде тієї ночі, і люди були, ніби невидимки тієї ночі”18. Акт
публічного згвалтування дівчини розцінюється громадою і самим Т. Осьмачкою, як щось виразно сатанинське за силою зла й ницості.
У цьому ж романі (Ротонда душогубців) малолітня Гапуся Шелестіян, як
потенційна жертва, потрапляє у надзвичайно складне й трагічне становище.
Віддана в найми Мадзигонові заради користування її сім’єю парою коней,
залякана шантажем з боку партійного виродка, що погрожує заарештувати
й згноїти в тюрмі її батька, чотирнадцятилітня дівчинка не може супротивитися гвалтівникові й тільки пропонує компроміс, явно натякаючи на петин16

T. О с ьмач ка, Ротонда душогубців, op. cit., c. 35.

17

Ibidem, c. 34.

18

Ibidem, c. 35.
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гові – любовних іграх оголених коханців без доконання сексуального акту,
як вечорничний неповний коїтус, що також опосередковано згадується в
народних піснях про дошлюбні взаємини19, а в селах колись був відомий як
звичай „притули”. До речі, подібну забаву наймача і наймички не заперечує
і навіть вважає за цілком можливу в ситуації, що склалася, батько Гапусі –
Шелестіян, для якого коні в господарстві більше важливі, ніж безпека власної
дитини. Монолог старого вражає наївним оправданням-згодою, що за все
треба платити, але тільки в межах дозволеного: „І ще двох тижнів нема, а
воно он що. Ви прийдіть подивіться. Вона ще й геть дитина, а він швидко
буде кольором чуба такий, як я, а змалився. Поліз до дитини”20. Приклади
розтління представниками радянської влади українських дівчат Т. Осьмачка наводить практично в усіх прозових творах. До того ж, часто-густо
це розтління стає навіть не актом сексуальної жаги, а розтлінням для
розтління. У Ротонді душогубців рівень падіння завідуючого школою і
водночас голови Куцівського парткому Мадзигона автор підкреслює ще
й скотоложством, категорично забороненим Богом („І з жодною худобиною не зляжешся, щоб не стати нею нечистим. І жінка не стане перед
худобиною на злягання, – це паскудство!”21 (Левит, 18:23) і таким гріхом,
за який Біблія веліла негайно карати смертю: „А хто паруватиметься зі
скотиною – буде конче забитий, і скотину ту заб’єте”22 (Левит, 20:15). Розбудивши Гапусю, яка вважала, що серед ночі після того, що з нею трапилося
в ліжку старого звідника, їй нема сенсу повертатися додому, і поспішно
випровадивши збезчещену дівчинку, Мадзигон не забуває крикнути їй
навздогін, щоб впустила до хати собаку, яка давно шкребеться в двері, й
та радісно вскакує йому в ліжко. Скотоложство Мадзигона увиразнене
авторською оцінкою того, що „такі часи настали.., коли бідна людина мусить поступатися собою навіть собаці”23, а в повісті План до двору цей же
митець надає явищу розтління гротескності. Гіперболізація сексуального
насильства над українками, як міфологічна колізія, увиразнює трагічну
ситуацію засмічення генофонду й увиразнює спробу окупантів втримати
19

Балади: Кохання та дошлюбні взаємини, упоряд. О. Д е й , Київ 1987, s. 387.

20

T. О с ьмач ка, Ротонда душогубців, op. cit., c. 95.

21

Біблія, op. cit., c. 123.

22

Ibidem,c. 125.

23

T. О с ьмач ка, Ротонда душогубців, op. cit., c. 61.
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українську націю в становищі наложниці, винищивши чоловічий первінь
або звівши його носіїв до мінімуму. Більшовицький комісар Тюрін у вже
нами аналізованому творі Т.Осьмачки планує відкрити по всіх селах будинки розпусти, куди насильно треба помістити вродливих куркулівен
для обслуговування працівників „гепеви”, для яких відвідування подібних закладів стане обов’язковою „державною повинністю”24. Коли ж цей
партієць намагається особисто згвалтувати Мархву, його не бентежить
навіть присутність маленької дівчинки Ніни, бо комісар вважає, що й такого віку українки повинні звикати до свого майбутнього ремесла. „Тюрін
поданий передусім як гвалтівник і понищувач жіночого світу… Жіночий
світ показаний уже однозначно в перспективі знищення” [10, с. 43], – підкреслювала Н. Зборовська. На наш погляд, сексуальна атака Тюріна на
Мархву виписана Осьмачкою більше в міфологічному, ніж життєво вірогідному ключі. Грубий, вульгарний і зухвалий комісар навіть зривається
на лірику, що навряд чи властиве таким натурам: „Надивлюся на ті груди
з гостренькими кінчиками, що піднімають мережану підтичку сорочки
над прекрасним твоїм дівочим животом”25. У випадку з Тюріним дуже
сумнівно, щоб він став виспівувати дифірамби своїй жертві, не бажаючи
нею цинічно заволодіти негайно. Інша річ, що Тодось Осьмачка бачить
героїню очима закоханого в Мархву Івана Нерадька, а тому намагається
передати й внутрішній стан свого героя, і своє власне, причому суто чоловіче, розуміння жіночої сексуальності. Тож еротична сцена несподівано
переповнюється відчутним для потенційних читачів хвилюванням самого
автора, його ж усе зростаючою сексуальною заанґажованістю. Доречно
навести цитату французької дослідниці ґендерних стосунків П. Барр: „Усе,
що написано чоловіками про жінок, має викликати недовіру, бо чоловіки
звичайно виступають водночас і як судді, і як позовники26. Іншими словами, маємо перефразований античний афоризм, загальновідомий урізано,
як фраза „Vae victis” („Горе переможеним”), що в дійсності мала продовження стосовно причини згадуваного горя, оскільки історію переможених
отримує право писати ворог. Змальовані Т.Осьмачкою у стані переживання
власної пристрасті сцени зґвалтувань попри всі естетичні здобутки автора
24

Ibidem, c. 183.

25

Ibidem, c. 226.

26

C. де Бовуар, Друга стать: у 2 т., Київ 1994, c. 22.
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мають суттєву хибу: письменник певний, що жіноча сексуальна поведінка тотожна чоловічій, а тим часом згвалтування не тільки не приносить
жінці ніякої насолоди, а може навіть надалі зробити її фригідною, оскільки у підсвідомості такої жертви надовго, якщо не назавжди, залишаться
страх, огида й образа. Тож саме з причини нанесеної фізичної і моральної
шкоди жертві кримінальні кодекси практично всіх цивілізованих держав
передбачають за згвалтування не меншу міру покарання, ніж за вбивство.
Опис сексуального посягання Тюріна характеризується важливими
особливостями. Тодосева героїня не тільки через надмірне сексуальне збудження втрачає здатність боронитися (хоч в подібних умовах реально це
могло б статися хіба що з причини паралізуючого дівчину страху, але ж
Т.Осьмачка так її поведінку не трактує), а й навіть певними рухами виказує
згоду на статеву близькість: „…Почала здригати коліньми, аж сорочка на
животі заметлялася, неначе від подиху вітру… І коли комісар, одірвавшись
поцілунком, розкошуючи, подивився в очі Мархви та й знов припав губами
до її вуст, Мархвина ліва рука поволі обвила стан комісарів”27. Як засвідчує
текст, у романі Т. Осьмачки вже не реагує на сторонню особу не тільки
цинічний комісар, який готовий злягатися при неповнолітній дівчинці, а
й цнотлива Мархва, для якої присутність Ніни при її моральному падінні
устократ збільшує ганьбу. До того ж, виявляється, Мархва вже й не опускає очей, що може бути характерним навіть не для коханки чи законної
дружини, а хіба для досвідченої повії, і пробує обняти нелюба-насильника,
заохочуючи відповідним жестом до зближення. Отже, не лише художнє
трактування зображеного Т. Осьмачкою еротичного моменту дуже спірне,
а й увесь епізод явно фальшивить фальш. Втім, плотські, власне жіночі,
бажання героїнь Осьмачки хибують не тільки катастрофічним незнанням
автора бодай найважливіших аспектів жіночого спектру любові й нерозумінням відмінностей у фемінному й маскулінному тілесних відчуттях. У
певних епізодах, що для нашого дослідження суттєво, відчувається свідоме
бажання цього письменника принизити слабку стать у порівнянні зі статтю
сильною, зімстити на героїнях власну ущербність.
Статеві стосунки передбачають народження дитини, але не завжди
вона є бажаною, а у снах, як символ, зрозумілою й пізніше правильно
27

T. О с ьмач ка , План до двору, op.cit., c. 227–228.
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розтлумаченою. У романі І.Багряного Огненне коло один із синхроністичних ланцюжків стосується нав’язливих Стоянових сновидінь, у яких
він бачить один і той же сюжет: на столі біля української хати лежить
оголена мертва кохана дівчина з голеньким немовлям біля грудей. К. Юнг
писав, узагальнюючи: „Я вважаю, що сни є часткою природи, яка нікого
не збирається обманювати, а просто робить усе, що в її силах, аби щось
виразити, подібно до того, як рослина, яка росте, чи тварина, яка шукає
поживи, також роблять усе, що в їхніх силах”28. У світлі вчення К. Юнга
про архетипи Стоянів сон однозначно засвідчує загибель Аніми, тобто душі
або чогось найціннішого в духовному світі сновидця. Зауважимо, що від
послідовної і згодом успішної розгадки власного сновидіння Петра збиває
на манівці образ дитини. Егоїстичне чоловіче еґо навіть у сні і в думці не
допускає, що кохана дівчина може народити дитя від когось іншого. Саме
звідси розпачливий Петрів зойк: „Чому немовля? Звідки немовля?”29; звідси ж і небажання в образі вбитої дитини збагнути символ чогось іншого,
крім плоду гріха, вловити архетип Божественного Дитяти, а не символ
неслави – отже, вникнути в те, про що сигналізує підсвідомість і вперше,
і навіть удруге, правда, вже пізніше. А тим часом: „У духовному смислі
народити – значить стати самим собою, тобто нероздільною душею” [9,
с. 416]. Образно кажучи, розпалений нав’язливою ідеєю побачити ворога в
обличчя, одержимий бажанням зіткнутися з перемагаючим і наступаючим
супротивником, а не покірно й приречено відступати, як більшість його
соратників, Петро, як і в його сні Ата, теж народжує своє Божественне Дитя
мертвим. Іншими словами: Стоянів вибір недоречний, і хоча програма на
майбутнє таки зреалізується зідно з поставленою метою, але результат
виявиться протилежним до очікуваного.
У прозі І. Багряного тілесність героїв насамперед через сексуальний
потяг розкривається набагато реалістичніше, ніж у Т. Осьмачки. Натуралістичні сцени підтверджують „амазонськість” жінок-чекісток, які від „роботи” в сталінській тюрмі отримують упиричне задоволення, позбавляючи
ув’язнених насамперед тілесних проявів чоловічої статі. Кастрацію ув’язнених чоловіків, як зумисне фізичне калічення, на сторінках роману Сад
Гетсиманський, змальовуючи смерть колишнього члена партійної трійки
28

K . Ю н г, Воспоминания. Сны. Размышления, Київ 1994, c. 36.

29

I . Багрян ий , Огненне коло, Київ 1992, c. 42.
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Ягельського, І. Багряний описує в деталях: „Дошками, дошками його!… А
Нечаєва шомполом по я…! Кунді-бунді на великому конвейєрі”30. Власне,
якщо древня мудрість каже, що людина ніколи не дорівнює сама собі, то
цей афоризм увиразнює не тільки думку, що цілісність людини створюється людським суспільством, а й те, що несприятливі умови, насамперед
війни й революції, провокують у соціумі сплеск негативних чинників, зокрема амазонства і проституції. У горизонті міфу таке явище пояснюється
достатньо аргументовано. Досить узяти до уваги, що „профанні простори
– це завжди провали сакральних просторів, які залишилися в далекому
минулому”31, як виявиться, що саме в цих інфернальних кратерах, через
які потужним струменем проникає потойбіччя, жінка, яка в сакральному
просторі залишалася б сама собою, найчастіше набуває злоякісної іпостасі.
Негативні образи радянських амазонок у літературі української діаспори
вияаляються явищем епізодичним, але від того не менш важливим. Ставлення
до подібних образів жінок в українських митців однозначно негативне. Наприклад, І.Багряний у романі Огненне коло акцентує увагу на патріотичних
переконаннях юного Ромця і значно більше загартованого життям у під’яремній Східній Україні Петра Стояна, які гинуть під Бродами в складі дивізії
„СС-Галичина”, а про любовні почуття Петра до акторки Аталеї Дахно згадує
тільки епізодично. Врешті, і Петро, й Аталея, як художні образи-персонажі
перекочували в роман Огненне коло з першої частини недописаної Багряним
трилогії Буйний вітер – Маруся Богуславка. На жаль, про Аталею Дахно з
тексту Огненного кола читач має можливість дізнаватися лише фрагментарно:
в роки війни вона ледве уникнула повішення від рук німців і з ненависті до
окупантів із Європи стала радянською танкісткою. Світогляд і вчинки Ати,
як амазонки, залишаються читачам невідомими насамперед з причини того,
що І.Багряному, очевидно, показ жінки на війні через образ улюбленої героїні
виявився принаймні нецікавим, якщо не огидним. До того ж Ата з роману
І.Багряного Огненне коло такою ж самою мірою, як і Петро Стоян, могла виявитися мимовільною вбивцею свого коханого.
Коли ж письменник намагається всупереч художній правді „переліпити” свою ущербну кровожерну героїню, штучно підправляючи її долю й
30

I . Багрян ий , Сад Гетсиманський, Київ 1992, c. 80.

M . Х айде ггер, Искусство и пространство, ответств. ред. и сост. Р . Г а л ь ц е ва [в:]
Самосознание культуры и искусства ХХ века, Мocква 2000, с. 107.
31
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перетворюючи типову амазонку в благородну мотрону (люблячу й жертовну матір, хранительку сімейного вогнища), художній твір неминуче зазнає
невдачі. У романі У. Самчука Чого не гоїть огонь образ Віри Ясної (колишньої Павлінки), як міфологічна голограма, не функціонує. Натомість
маємо штучний одноплощинний психотип, який проявляє себе невластиво
ні для жінки-амазонки, ні для діви-воїна, ні для патріотки, ні взагалі для
істоти жіночої статі сорокових років ХХ ст. За К. Станіславським, читач-реципієнт каже своє „не вірю!” при кожній появі Самчукової героїні
на сторінках твору. Тіло красуні, яка вперше появляється перед Яковом
більше, як високооплачувана ресторанна повія, власне, дуже ефектове
людське створіння жіночого роду… у пишному, нарозпах, каракулі”32, ніж
людина заможного роду, навряд чи здатне викликати почуття захоплення,
тим більше – закоханості. Уважний читач уже при першій зустрічі Якова
Балаби з Вірою Ясною помічає, що ініціатором знайомства є жінка, яка
сама протестує проти Яковового наївно-позитивного сприйняття її образу:
Належу до жінок, які все можуть… і молитися, і грішити”33. Від цих слів
віє не стільки щирістю, скільки цинізмом, тому читач непомильно вгадує у
Вірі Ясній людину, яка спізнала весь бруд і ницість і яку вже нічим у цьому
світі не здивуєш. Надалі, пропустивши повз увагу й Балабине вроджене
благородство, і милосердне ставлення Якова до неї, як до представниці
слабкої статі, нічим не видаючи себе, хто вона насправді, Віра в рідному селі
вербує Яковового брата Каленика та його ж гулящу дружину Домаху для
диверсійної діяльності й навіть спромагається аж на такий радикальний
крок стосовно Якова, як нацистська тюрма, куди Балабу за вказівкою Ясної
посадив в камеру лише для німців на кілька місяців Шульце (насправді –
майор НКВД розвідник Завалов), що аж ніяк не робить цій жінці честі.
Ясна постає перед читачами, а згодом і перед Яковом, монстром, типовою
амазонкою, і повірити в її якісне переродження неможливо, якими би фактами не старався оперувати письменник. Проте істини ради розглянемо
всі відповідні колізії. Звістка про смерть Яковової дружини й зруйноване
„мадярами” рідне село доходить не тільки до Балаби-Трояна, а й до Віри.
Далі – уже за І. Кантом, оскільки „страждання – це спонука до діяльно32

У. Самч ук , Чого не гоїть огонь, Київ 1994, c. 34.

33

Ibidem, c. 48.
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сті”34: жахлива новина заставляє загартовану несприятливими умовами
життя і війною амазонку Віру-Павліну страждати настільки, що радянська
шпигунка вирішує йти до Якова просити прощення й зізнається Якову, що
вона – не хто інший, як його дитяча подруга Павліна: байстря від саперного
капітана-грузина чи й графа Сангушка, в якого працювала мати, коли її
законного чоловіка, батька багатодітної родини Івана Криницького, забрали на Першу світову війну. Після повернення чоловіка з фронту в родині
розпочалася страшна гризня, адже в умовах повоєнних злиднів Іванові
прийшлося годувати нерідних йому Павлінку та її братика Крисанфа, на
яких вітчим постійно зганяв свою злість. Дівчинці ж діставалося найбільше, а сільські діти кликали її байстрючком, щоденно наносячи глибокі
психологічні шрами. Єдиним захисником час від часу ставав маленький
Яків, але й він часто дражнив свою подружку тими ж ганебними словами:
„Байстручок, байстручок!”35, – не усвідомлюючи власної жорстокості. Як
бачимо, підґрунтя для амазонського світосприймання мало місце ще в
дитячому віці, що важливе для нашого дослідження, але аж ніяк не для
дивовижного переродження амазонкиу творі У.Самчука.
Екскурси в минуле Віри Ясної надзвичайно важливі для розуміння причини її амазонства. Коли багатодітна сім’я батьків переїхала під радянську
границю, де земля була дешевшою, Павлінку в сім’ї продовжували бити й
дорікати шматком хліба, тому одного разу в знак протесту проти всіх і вся
дівчинку несподівано охопило бажання піти мало не наосліп будь-куди, хоч
би й у заборонений радянський світ – і дівча зробило свій особистісний
вибір, чим кардинально змінило власну долю: займаючись жебрацтвом,
дійшло до Києва, потрапило до безпритульних: „У п’ятнадцять років мало
не стала матір’ю, у сімнадцять мене впіймали на негарному вчинку, і була
б потрапила до Сибіру, та, спасибі, слідчий попався, що, пам’ятаю, сказав:
„Тобі не волочитися, а діло робити!” …А тоді мене до Москви, до школи,
на шпигунку”36. Сповідь і щире каяття трактується міфом як очищення
(катарсис) настільки вагомо, що може стати навіть лютому грішникові
перепусткою бодай у чистилище, але У. Самчук не акцентує на цьому, не
вводить у текст події, які могли б довести Віру-Павлінку до розчаруван34

И. Кант, Критика чистого разума, Симферополь 1998, с. 15.

35

У. Самч ук , Чого не гоїть огонь, op.cit, c. 26.

36

Ibidem, c. 150.
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ня своїми наставниками й радянською пропагандою, а тим часом жінка
і війна – це завжди жертва в лапах виразно монструального явища
(дифузної міфологеми хижака). Вседозволеність у сексі, групові оргії,
здатність не просто вбивати, а катувати, показне, отже, аж ніяк не щире і
не природне афішування жінками своєї маскулінності свідчить лише про
девальвацію всіх жіночих начал і жіночих рис в ненормальній, власне,
інфернальній більшовицькій державі. Найстрашніше те, що доля кожної
з таких ущербних жінок визначена: жінка-амазонка потрібна партійним
соратникам доти, доки їй не знайдеться заміна. Вона заздалегідь приречена
на повне фіаско, й остаточна розв’язка її життя передбачена й невблаганна:
самогубство, алкоголізм або смерть на смітнику від венеричної хвороби. Іншими словами, практично всі художні тексти українських митців
на рівні міфологічного трактування образів і подій підводять читачів до
висновку, що амазонство не було, не є і ніколи бути не зможе природним
станом жінки, а насильно їй нав’язане обставинами життя чи ідеологією,
приносить „озброєній і небезпечній” тільки горе й страждання й неминуче
веде до втрати найважливіших суто жіночих рис характеру, якщо не до
самознищення того унікального феномену, який Джек Лондон називав
„дивом жіночої душі”37. У творі У. Самчука героїня бере церковний шлюб
з Яковом, усиновлює його сина-сироту й, зумівши виїхати за кордон, щоб
не потрапити в руки чекістам, народжує там від Балаби доньку. Логіка
перипетій життя літературної героїні не витримує критики. Письменник,
по суті, користується античним прийомом dues ex machina38, але при цьому
зумисно забуває, щó саме в характері дійової особи змінитися зі зміною
місця проживання не може: гіперсексуальність Віри-Павлінки, домінування в її світоглядній шкалі матеріального над духовним, надмірна увага до
власного тіла, вміння вистааляти себе напоказ, а тим часом фальшивий
блиск зовнішньої псевдокриатури завжди заганяє в підпілля виховану
в дусі народної моралі зовнішню жінку. Згідно з тлумаченням К. Естес,
Анімус (душа) амазонки набирає злоякісного вигляду. В такого Анімусу
ще існують потенційні можливості переродитися в інший бік, але сили
Дж. Л он дон, Диво жіночої душі, пер. з англ. М. Пінчевського [в:] I d e m , Твори: в 2 т.,
Т. 2., Київ 1986, с. 540 – 581.

37

Дослівно: бог з машини; у переносному значенні – несподівана унікальна допомога,
штучне виправлення завідомо трагічної ситуації.

38
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вже надто малі, вони видихаються, і якщо не відбудеться великого стресу,
здатного закумулювати весь внутрішній потенціал жіночої душі, ніхто й
нічим амазонці зарадити не зможе.
Радянське амазонство, як таке, – здебільшого штучно насаджений
комплекс, який легко руйнується в екстремальній ситуації, але й у цьому
випадку доля жінок уже фатально вирішена. Повороти жвночих доль у
романі І. Багряного Огненне коло страшні. Досить пригадати вставний
розділ про двох радянських парашутисток, які перед смертю затягли
українську пісню про вічну дівочу недолю, мало не космічне за силою
свого трагізму жіноче сирітство й закінчили спів благанням, зверненим
до неньки-земельки прийняти до себе молоде серденько, як стає зрозуміло, що війна і жінка на війні – завжди аномалія, причому навіть тоді,
коли жінка нібито здобуває перемогу над чоловіками-супротивниками у
воєнному протистоянні. Раптовий і такий, що його аж ніяк не сподівався
ніхто, розстріл парашутисток особою без національності, яка згодом
виявилася якимось вищим військовим чином, що володів трьома мовами, сприймається присутніми українськими бійцями, як вторгнення у
реальний для героїв світ інфернальної сили, для маскування вдягненої
у притаманну для воєнного часу військову форму. Письменник майже
не зупиняється на образі відповідного персонажа, проте натяк на три
мови, якими володіє холоднокровний убивця тонкошиїх худеньких
дівчаток, що у всіх присутніх чоловіків-воїнів викликали співчуття й
навряд чи були би солдатами дивізії „СС-Галичина” фізично знищені,
спрацьовує однозначно: розстрілює парашутисток чекіст-диверсант
(пізніше це виясниться однозначно), радянський шпигун, що мав на
меті компроментувати українську дивізію, при кожній найменшій нагоді
виставляти її бандою організованих злочинців.
Тілесність у літературі та мистецтві володіє мовою, зрозумілою без
жодних перекладів, – мовою тіла. Щоб її увиразнити, ще з античних
часів митці старалися максимально оголити своїх героїв. Загальновідомий світовий шедевр – скульптурна група „Лаокоон”, – на якій зображено жерця із малолітніми синами та нерівну боротьбу всієї родини
з велетенськими зміями, – такому явищу яскравий приклад, оскільки
головний жрець Трої апріорі не міг відправляти священнодійство нагим, а саме в момент принесення жертви на Лаокоона й синів жер- 64 -
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ця напали безжальні хижаки з тієї причини, що напередодні Лаокоон
метнув спис у дерев’яного коня зі словами „Бійтесь данайців, що дари
приносять” і категорично заборонив троянцям приймати подарунок від
ворогів. Свідома громадянська позиція Лаокоона розгнівала богиню
Афіну, яка вважалася покровителькою греків і для помсти надіслала
чудовиськ. Жрець із синами заховалися в храмі, але після довгої боротьби всі троє були розтерзані зміями, а троянці неправильно зрозуміли трагічну подію, тому таки прийняли скульптуру, відому в історії,
як троянський кінь. Щоб показати напруженість м’язів і агонію тіл,
стиснутих кільцями велетенських удавів, автор не зберіг на Лаокоонові
навіть пояса жерця, обов’язкового для обряду жертвоприношення, не
те що будь-якого іншого одягу. У літературних творах натуралістичні
елементи, зокрема тілесність, яка шокує, відлякує, відштовхує, а також
аномалії поведінки особи певної статі (наприклад, комплекс амазонки)
допомагають письменникам увиразнити й суттєво індивідуалізувати
голограми своїх літературних персонажів, що виявляється важливими
прийомами успішного характеротворення.
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PHYSICALITY OF LITERARY CHARACTERS AS AN IMPORTANT ELEMENT OF MYTHOLOGICAL
HOLOGRAMS (BASED ON UKRAINIAN DIASPORA PROSE IN THE 1920s – 1950s)
The text refers to the relationship between images of the body and the psyche
of the characters on selected examples of Ukrainian prose of the 20th century. The author stems from Ancient Traditions and mythological images of
the body created by her. The author focuses on physicality that reflects the
moral corruption and degeneration. With regard to the works of I. Bahrianyj,
T. Osmachka and U. Samchuk the author shows how the physicality reveals
the inner world of the protagonist.
Key words: body, mythology, Ukrainian prose, diaspora
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ТІЛЕСНИЙ ВИМІР УКРАЇНСЬКОГО БУТТЯ У ПОВІСТІ
ОБРАЗА АРКАДІЯ ЛЮБЧЕНКА

У пошуках шляхів реалізації ідеалу світовлаштування та народження і
становлення людини („людини-творця”) „романтики вітаїзму” орієнтувалися
на новоєвропейську парадигму „культура – цивілізація”. Образ України
в модерністській літературі позначений рисами переходовості. З одного
боку, в теперішньому українському бутті акцентується Логос і „живе тіло
душевності” (Й. В. Ґете), культура і віра. З іншого, у дискурсі України
віддзеркалюється „мертвотність” суспільної свідомості і діянь, торжество
волі – пошук нових цивілізаційних засад.
Художній модернізм народжує нову утопію, яка, ризикнемо зазначити,
ґрунтується на утопії сексуальності. Це можна пояснити двома причинами:
по-перше, утопія повинна підпорядкувати собі індивідуальні пристрасті
– загрозу тому загальному порядку, що його вона прагне встановити, –
і по-друге, вона змушена піклуватися про своє відмолодження, щоб не
переривати тяглість часу. В основі вітально-творчої поетики українських
модерністів лежить сексуальна константа.
У цьому річищі перспективною є інтерпретація художньо-естетичної
парадигми повісті Образа Аркадія Любченка, у якій автор, шукаючи нових
цивілізаційних орієнтирів у тогочасному бутті, розмірковує про нову
мораль, про вільну любов, проблему статі, тілесності, дітонародження.
Сьогодні про нього сказали б, що він сексист: для нього чоловік – сильний,
завойовник, твердий; жінка – м’яка, тепла, приймаюча – кожен відповідає
образу свого статевого органа. Але мужність і жіночість знаменують
собою дві межі, позитивну й негативну. Подібно до того, як із культури
проростає цивілізація й навпаки, на певному історичному відтинку риси
однієї статі слабшають, до них додаються риси другої; чоловіки стають
жінкоподібними, жінки маскулінізуються.
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Однією з ключових для прози А. Любченка (Образа, Via dolorosa,
Китайська новела, Два листи, Вертеп) є проблема створення художньої моделі буття у межах вибудованої картини світу. Зазначені твори
явно доміновані думкою і бажанням автора висловитися з ряду проблем,
які обговорювалися в тогочасних інтеліґентських колах. Зокрема, голос
А. Любченка добре чути у рефлексіях героїв Образи, у яких ніби сфокусовано біографію, долю й автопортрет українця другої половини 20-х років
минулого століття взагалі:
„Ті, що вимріяли революцію, що, по суті, давали натхнення революції, тепер здебільшого розчаровані, розгублені, стомлені … Одна частина
нашої, іменно нашої інтеліґенції давно вже схилила прапора передової
людини, а друга поступово схиляє, примирюється, вважає, що так і мусить бути, що це неминуче і – o tempora – не помічає, що зовсім тратить
гідність людини, що обертається просто в технічне знаряддя, в буденний
примітив, у вічного фахівця.” 1
В основі структури повісті Образа лежить виразна мелодраматична
інтрига з характерними мотивами любові, зради, підлості, лицемірства з
колізіями пошуку „справжніх людей” і самоствердження у світі. Але в лоні
психологічно вивершеної житейської достовірності цей мелодраматизм
підноситься до модерного мистецького інтелектуалізму, до художнього
осягнення філософських проблем. Вся система образів твору увиразнює
глибоку авторову тривогу з приводу дисгармонійності в людських
взаєминах, яка посилюється всупереч поступу цивілізації.
Є в цьому творі відверте протиставлення світу досконалого (природа)
з його принадністю душевних і тілесних поривань двох молодих людей та
світу дисгармонійного в своїй жорстокості, меркантильності, лицемірстві
(суспільство). До того ж А. Любченка цікавлять психологічні аспекти
„життя серця”, „біологія любові” в її безпосередніх зв’язках із суспільною мораллю.
Наратив оповідання переривається діалогами на різні теми культури,
фізіології, психології, політики. Розмови про українізацію цікаві іронічним
ставленням автора до радикальної позиції радянського українського
1

А. Л юб ч е н ко, Вибрані твори, Київ 1999, с. 197.
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міщанина, який будучи родом із чернігівських козаків, не визнає рідної
мови. Бо переконаний, що „якийсь плутаний галіцко-польський діалект
оцих наших радянських українців”, вигаданий якимсь „фантазьором”, годиться лише для сільських районів, „а в городі – тут уже pardon”2 Розмови
про політику представляють різні погляди сучасників на реальну дійність
20-х років ХХ століття. Розмови про тіло й душу, про психологію людини
передбачають екскурси в історію й біологію.
Прагнучи захопити водночас якомога ширше коло актуальних проблем,
А. Любченко не обминув і питання відмолодження фаустівського духу на
українському ґрунті. Автор Образи пов’язує питання відродження нації
з культуротворчою функцією жінки. Він здійснює спробу з’ясувати місце
еросу, кохання в процесі самопізнання модерної людини. Письменник
моделює образ „нової” жінки, що „прагне перебороти владу біології,
підтримуваної патріархальною культурою, і бореться за право бути
культурною героїнею.”3
Ніна з твору А. Любченка Образа, котра вже „сім місяців як покинула
вулицю і в душі поклялася туди більше не ходити”4, потрапляє в середовище
урядовців однієї установи. Вона – натура вольова, романтична – почувається
чужою у цьому лицемірному міщанському оточенні.
Енергія віталізму спонукала героїню пориватися в більш досконалий,
проте, як виявилося, не дуже затишний, сповнений гіпнозу уявних
цінностей світ. Вводить її до цього світу Кость Гулавський. На вечірці
він представив Ніну своєю дружиною, а тому вона почувалася рівною
серед рівних, тільки поводилася скромніше, дещо ніяково в оточенні
завфіна Степана Марковича і його колег. Героїня намагається вловити й
засвоїти найтонші нюанси поведінки, як їй бачиться спочатку, поважаних
гостей, присутніх на іменинах юрисконсульта, щоб нічим не вирізнятися
серед імпозантної чиновницької аудиторії. Але згодом розпізнає під
„маскою” сумирних, цнотливих людей справжнє єство огидних і потворних
міщан, радянських обивателів першого покоління, і доходить висновку,

2

Ibidem, с. 196.

Т. Г ун дор ова, Femina melanchоlica. Стать і культура в ґендерній утопії Ольги Кобилянської, Київ 2002, с.227.
3

4

А. Л юб ч е н ко, op.cit., с. 164.

- 69 -

cialo i tozsamosc popr_17-11.indd 69

2016-11-17 10:04:13

ТІЛЕСНИЙ ВИМІР УКРАЇНСЬКОГО БУТТЯ У ПОВІСТІ ОБРАЗА АРКАДІЯ ЛЮБЧЕНКА

що „невдавана щирість її гри дорівнювала вдаваній щирості інших.”5
Досконала природа у творі Образа протиставляється дисгармонійному
людському світові.
Кость, герой твору Образа, служить урядовцем в державній установі,
живе „у великому оновленому місті, де ширяють могутні думки.”6 Він –
прагматична людина, вважає, що основним принципом сучасного життя
(нових часів, соціалістичного будівництва) є розум. Але намагається
зберегти душу, оскільки усвідомлює, що життя значно ширше за логіку й
раціональні моделі. Кость любить розказувати про своє недалеке минуле:
як ще юнаком прилучився до однієї з революційних організацій і разом з
іншими „ходив у народ”, які благородні, великодушні люди були серед них,
що навіть повій брали за дружин, „які були величні гасла, що проймали
душу навіть карного елементу, які прекрасні поривання, які сподівання…
7
Але в теперішньому житті Кость почувається „зайвою людиною”, людиною зі „згасаючою” фаустівською душею. Він ще мріє про крила, але при
цьому помірковано говорить: „Да, обставини прокляті. Знаєш, з вовками
жити … Ех, якби мені крила! Якби мені, Нінко, крила!”8
Основна причина цих, згідно з А. Любченком, – це неспроможність
освоїтися з новим порядком речей у суспільстві. Його героя гнітить усталена
міщанська мораль як щось протиприродне, обтяжене умовностями,
лицемірством. Однак „бажання іншої дійсності”, хотіння „зазнати
гарного життя”, воля до влади примушують Костя „грати” за правилами,
встановленими новим суспільством. Він стає одним із прагматичних,
гнучких людей, „які, створивши ефірну атмосферу „інтелігентності”, з’являються в потрібний час в потрібному місці та підбирають потрібний
тон розмови.”9
Подібно до того, як Фауст першої частини трагедії Ґете цілком
послідовно перетворюється у Фауста другої частини і нового століття,
так і герой твору Любченка у межах епохи „романтики вітаїзму”
протиставляється іншому Костеві – доби „горожанських воєн”. Автор
5

Ibidem, с. 166

6

Ibidem, с. 163.

7

Ibidem, с. 201.

8

Ibidem, с. 192.

9

Ibidem, с. 23.
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психологічно переконливо змоделював тип європейської громадської
людини, використавши культурософську методологію О. Шпенґлера.
Майбутнє західноєвропейського людства бачилось філософу як „цивілізація
замість культури, зовнішній механізм замість внутрішнього організму,
інтелект як ознака душевної скам’янілості замість самої згаслої душі.”10
А. Любченко в Образі пробує з’ясувати внутрішні механізми здрібнілості
ідеалів і людей, „згасання” фаустівської душі. Він акцентує деморалізацію
модерної людини суспільством, її дегуманізацію та очужіння. Адже епоха
українських „м’ятежних геніїв” – це епоха Апокаліпсису, загибелі культури
і переоцінки цінностей. Кость із Образи зауважує, що теперішня державна
політика сприяє дегуманізації суспільства й інспірує витравлення людської
душі („Людини нема – є автомат. Все обернути в машину! Геть душу! Уперто
культивується огрубілість, насаджується спрощена психіка, викохуються
дикунські смаки”).
Та глибше занурення у текст А. Любченка дає змогу переконатися,
що корінь зла автор вбачав не лише в державній системі, але й у
неоднозначній, гріховній людській природі (саме нею зумовлено суспільну
несправедливість). Нехтування героя Образи Логосом, серцем, людською
душею свідчить про початок зв’язку його з дияволом.
Намагаючися пристосуватися до нових умов радянського життя,
самоідентифікуватись, Кость перетворюється на егоїстичного, бездушного
типа, стає „провідником обивательства”. Його слова не узгоджуються із
власними вчинками. Герой береться довести, що не завжди „буття опреділює
свідомість”, адже часто буває навпаки, а тому „економіка – економікою,
але іґнорувати надбудову, іґнорувати етику, естетику, мораль.”11 не можна.
Однак душа українського фауста поступово з’їдається мефістофелівським
началом, її безкінечні устремління вичерпуються при висушуванні болота
повсякденності, матеріальному облаштуванні землі.
Перед Костем стоїть вибір: прийняти умови суспільства, підкоритися
закону громадської думки, морального компромісу, станової ієрархії. А
це для героя означає поступитися своїм витонченим внутрішнім світом.
Розуміючи, що його почуття, неповторність духовних прагнень нікому не
потрібні, незрозумілі, Кость не зміг протистояти руйнівному натискові
10

О. Шпе н ґл ер, Закат Европы, Новосибирск 1992, с. 463.

11

А. Л юб ч е н ко, op.cit., с. 198.
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антилюдяного світу, а тому духовно перероджується, стає потворною.
Образ Костя є яскравим прикладом того, як раціо бере верх над почуттями,
витісняє і духовні вартості, і „первісну” природу. Герой своїм життєвим
орієнтиром обрав максиму „людина розумна”, відкинувши при цьому
максиму „людина добра”, що інспірувало руйнування особистості. Такі
погляди на життя асоціюються зі світовідчуттям людей не квітучої культури, а періоду її переходу у стан цивілізації.
А. Любченко акцентує втрату „одухотвореності” природи, яка з
плином часу обертається і втратою „одухотвореності” самої культури
– її однозначністю. Остання перетворюється в досконалу, витончену,
розвинуту техніку – цивілізацію: корисну, вигідну, але пусту, аморальну.
Однак А. Любченко переконаний, що людині загрожує не техніка, не
цивілізованість, а небезпека криється в самій природі людини.
Автор Образи порушує актуальну проблему втрати моральних
цінностей; головний персонаж твору духовно деградує, „обертається просто
в технічне знаряддя, в буденний примітив.”12 Він стає одним із тих людей,
спільність інтересів яких і „спільність відчувань силоміць збігалися на
постаті Степана Марковича, як ґрунтовній, показній, принадній службовим
ранґом.”13
Цинізм і міщанський практицизм Костя виявилися повною мірою, коли
перед ним постала загроза втратити роботу через значну грошову розтрату.
Щоб порятувати себе, ниций духом міщанин керується лише „розумним
розрахунком”, а тому відверто вдається до продажу-куплі: Ніну посилає
до Степана Марковича „гарненько”, „культурно”, без зайвих церемоній
попросити про допомогу. Адже мова йде про збереження матеріального
комфорту, а тому Кость наказує дружині забути про „святу недоторканість
своїх полтавських галушок.14 Головне для нього – мета, а не засоби, отож
і жіночу красу (сексуальне начало) він хоче просто використати задля
збереження власного благополуччя.
У творі Образа А. Любченка носієм вітаїстичної сили й вольової цільності постає Ніна. Автор шукає можливостей відмолодження фаустівського духу на українському ґрунті і пов’язує його з жінкою. Це закономірно,
12

Ibidem, с. 197.

13

Ibidem, с. 199.

14

Ibidem, с. 231.
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адже саме жінка уособлює силу природи, виконуючи основну функцію
життя – продовження людського роду. А тому з нею пов’язується тема
молодості, народження людини нового покоління, відродження нації. Поза
тим, героїня А. Любченка здійснює спробу вийти за межі свого статевого
призначення (бути лише жінкою, матір’ю), намагається здобути духовну
свободу, любов; у ній зростає воля, яка в поєднанні з розумом перетворює
жінку на культуротворчу особистість, що не сліпо йде за своїми почуттями,
а скеровує їх на організацію суспільного життя.
Образ Ніни пронизаний духом вітальності, волею до життя.
Колишня повія, котра, бажаючи „суспільної ласки”, свідомо пориває зі
своїм минулим, репрезентує у творі А. Любченка естетично-художню
парадигму „справжньої людини”. Рушієм її життя, за словами самої героїні,
є „одне незмінне, сильне, як сама спрага до життя, бажання: якнайкраще
застосуватись до нової дійсності, якнайліпше виправдати свою ролю.”15
Автор моделює образ нової української жінки, що прагне духовного
зростання й здійснює спробу бути перш за все другом, а не лише коханкою
й матір’ю. Ніна сама, наскільки це від неї залежить, прагне збудувати своє
щастя. Бажання „суспільної ласки” інспірує прогресивну трансформацію
поведінки героїні.
Не обтяжена банальною міщанською мораллю Ніна досягає здатності
до перетворень й метаморфоз, в яких вона стає сама собою. Героїня
керується принципом творчої розбудови можливостей життя й здійснює
спробу реалізуватися у світі не лише як природна людина, але й як людина
духовна. Цінностями для Ніни є те, що підсилює її віталістичну силу –
і краса, і молодість, і доброчинність серця, і воля до життя, і мораль, і
надія. Колись вона твердо вирішила покінчити із життям проститутки і
тому прагне з допомогою волі згармонізувати в собі потреби природні і
духовні, відмовившись від лицемірства.
Міркування А. Любченка про сутнісні сили життя і людини в системі
цілого, у загальній картині світу і його еволюції співзвучні з філософською
думкою Поля Рікера. Французький мислитель, інтегрувавши в собі
різноманітний досвід людського існування, стверджував, що „цивілізація
утворюється з варіантів людського вибору та домовленостей між людьми,
15

Ibidem, с. 186.
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причому більшою мірою пережитих і «пророблених», ніж продуманих, – з
поточних цінностей …”16, із примату духовності.
Автор Образи розглядає морально-філософський вибір людини також
як конструктивний чинник для світобудови. Його героїня виявляє високу
етичну настанову реалізуватися у теперішньому бутті як „справжня” людина.
У Ніні прокинулося почуття власної гідності, що допомогло їй зробити
єдино правильний вибір. Ілюстрацією тому є епізод, де вона, здавшись
на вмовляння Кості, приходить на побачення до Степана Марковича.
Більш прискіпливо глянувши на нього, героїня про себе відзначила
уподібнення цієї людини до звіра: „… вперше за ввесь час почав танути,
зникати злотавий серпанок, вперше з’явилися драглисті, опасисті складки
підборіддя, замасніла обвисла похотлива губа. З ніздрів вихопились цілі
кущики волосся, під очима виступили застарілі, цинамоново-синяві
розпутні брижі, а в самих очах, там, у самій глибині вона вперше помітила
відому вже їй грубо-звірячу хтивість. І ще раз мигцем глянувши на все
обличчя, вона впізнала відому вже їй потвору, яку вона так ненавиділа, про
яку й згадувати боялася … І в цей час, сама не розуміючи, як воно сталося,
Ніна підвела руку й з розмаху пустила її на опасисті щоки.”17
Героїня відстоює власну самість перед агресивним і руйнівним
натиском епохи (що уособлюється в образі радянського обивателя
Степана Марковича), яка вимагала від людини повної капітуляції. Ніна не
поступається власними принципами – моралі справжньої людини й бунтує
проти дисгармонії в ім’я внутрішньої рівноваги. Головним чинником
подібного перетворення самої себе стає бажання, життєвий порив, воля.
Характерно також, що відчувши під своїм серцем дитину Костя, Ніна
утверджується у правильності свого вибору. Світ розкривається для героїні
у вигляді особливих цінностей, які існують тільки для неї. Нове життя,
яке вона носила в собі, давало надію оновитися у своїй дитині (ця парадигма має архетипальну природу, оскільки, за Юнґом, дитина у міфах
наділена функцією спасіння, посередництва й відмолодження завдяки
тому, що символічно примиряє протилежності, з якими не справляється
свідомість, творить „ентелехію” самості), досягти духовного зросту, і тому
жінка заявляє про свою незалежність та право індивідуальної свободи.
16

П. Ріке р, Історія та істина, Київ 1991, с. 145.

17

А. Л юб ч е н ко, op.cit, с. 234.
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Сила материнського інстинкту оберігає героїню від краху надії на
самоздійснення. Життя переконало Ніну в тому, „що вона сама собі
створила примітивну казочку, в якій до останнього моменту багатьох
вважала з а с п р а в ж н і х , а себе за близьку до справжніх.”18 Зміни,
що відбуваються в житті героїні, включаючи кульмінаційну точку, її
відродження, іпостась нової жінки, жінки-матері, нової людини взагалі,
виступають як квінтесенція руху, відродження нації.
Повертаючи моральний закон до природніх інстинктів і поєднуючи
його з дискурсом екзистенціальним, автор тим самим акцентує основний
зміст життя – продовження людського роду, рух вперед, цивілізаційний
поступ. А. Любченко у своїй концепції художнього освоєння світу,
осмислення буття приймає за відправну точку таку особистість, яка шукає
виходу із абсурдного середовища і знаходить його у відчуженні од світу
обивателів, зосередженні на своєму внутрішньому „я”. Зусиллями власної
волі його героїня надає життю сенсу й значущості.
У самій людській природі, фактурі її життя закладено алгоритм до
вибору. Ніна робить свій вибір – а це чи не найголовніша характеристика
людини, яка має надзвичайне значення для її внутрішнього й зовнішнього
існування. Героїня бореться за своє право на індивідуальність і здобуває
цільність, розриваючи зв’язки з ницим, бездуховним світом міщанства.
Між продажністю, аморальністю, лицемірством і чесністю, людяністю,
щирістю вона обирає останнє.
Отже, у повісті Образа Аркадій Любченко апелює до тілесності у процесі
творення української ідентичності. Проблему вибору письменник пов’язує
не лише з моральними приписами, але й з природною суттю людини.
Його герої у болісних шуканнях „справжньої людини” проектуються на
„вічні” інтерлітературні теми. Через окремо взяте людське життя у всьому
комплексі його фізіологічних і психологічних чинників, автор пропонує
оптимістично забарвлену модель українського буття, а через ланцюг
окремих колізій на тлі суспільних перипетій 20-х років минулого століття
– свій цілісний, універсальний образ України й ширше – універсальну
картину світу.

18

Ibidem, с. 232.
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THE BODY DIMENSIONS OF HUMAN EXISTENCE IN THE NOVEL INSULT BY ARCADII
LUBCHENKO
The article presents Arcadii Lubchenko’s novel „Insult”, which is searching new
meanings, values and artistically recreates real „body world” in the 1920s of
the last century. The novel is based on expressive melodramatic intrigue with
motives of love, betrayal, meanness and hypocrisy in the search of „real people”
and oneself in the world. In addition, it considers the issue of modern artistic
intellectualism and the comprehension of philosophical problems. The author
persuades a modeled type of European to use Spengler’s cultural methodology.
The voice of A. Lubchenko was heard in reflections of heroes in Insult, who
seemed to be focused on biography, fate and self-portrait of Ukrainians during
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Світлана БОГДАН

ОДЯГ ЯК МАРКЕР ІНДИВІДУАЛЬНИХ УПОДОБАНЬ:
ЕСКІЗ ДО ЕПІСТОЛЯРНОГО АВТОПОРТРЕТА ЛЕСІ
УКРАЇНКИ

У статті розглянуто актуалізацію лексичного регулятива одяг в
епістолярних текстах Лесі Українки; встановлено реєстр номінативного
поля, що експлікує його; з’ясовано ядерні та периферійні найменування,
їх стилістичні маркери та співвіднесеність із мовними нормами кінця ХІХ
– початку ХХ століть і сучасними; визначено роль вестизмів у створенні
автопортрета Лесі Українки, домінувальний статус із-поміж яких в її
ідіолекті належить номінаціям одяг / одіж, одежа, вбрання / убрання, стрій,
вбиратися, шити, вишивати, сукня / плаття, пальто, блуза, блузка тощо.
Одяг як елемент зовнішнього портретування неодноразово
привертав увагу дослідників різних мов і передусім – художніх текстів1.
Інші функційні стилі й вияв у них портретних характеристик належать
і в сучасній лінгвістиці до периферії наукових пошуків2, а особливості
1
Н. Б о х у н, Лінгвальні засоби створення портрета персонажа в творах іспанських
письменників XIX століття [в:] „Проблеми семантики, прагматики та когнітивної
лінгвістики”, вип.9, 2006, с. 40–44; Ю. В а с е й к о, Вербальний портрет жінки в
оповіданнях Януша Вишневського [в:] „Типологія і функції мовних одиниць”, № 2, 2014, с.
23–32; С. Г о р о ж а н о в а,. Лексичні засоби створення портретів персонажів у прозових
творах Лесі Українки [в:] „Науковий вісник Волинського державного університету”,
№ 10, 1999., с. 68–70; Т. Н а с а л е в и ч, Портретний опис в різних типах тексту:
автореф. дис. … канд. філол. наук, Одеса 2003; А. С к а ч к о в, Зовнішнє і внутрішнє в
концентрованому портреті [в:] „Лінгвістичні дослідження”, вип. 4, 2000, с. 135–139; А.
С к а ч к о в, Лінгвостилістичні особливості портретних описів у творах М. Коцюбинського:
автореф. дис. канд. філол. наук, Харків 2007; С. С е л е з н е в а, Языковые средства и
когнитивные модели описания внешности персонажей в англоязычной художественной
прозе : на материале произведений английских и американских писателей XIX и XX вв.:
автореф. дис. канд. филол. наук, Москва 2001.

Е. Ф о м и ч е в а, Автор и герой в очерке: приемы портретизации, Санкт-Петербург
2003.
2

- 77 -

cialo i tozsamosc popr_17-11.indd 77

2016-11-17 10:04:14

ОДЯГ ЯК МАРКЕР ІНДИВІДУАЛЬНИХ УПОДОБАНЬ

одного з найвагоміших його різновидів – автопортретування, зокрема
епістолярного, не були дотепер об’єктом мовознавчого аналізу, що й
мотивувало вибір теми нашого дослідження.
Як відомо, мовне портретування завжди передбачає актуалізацію двох
основних типів зображення зовнішності особистості через посередництво
різних засобів вербалізації: 1) соматичних ознак (номінацій-соматизмів) і 2) її
вестиальних рис (номінацій-вестизмів). Соматизми відображають передусім
вияв природних ознак зовнішності, їх індивідуально окреслені маркери, а
тому щонайменше залежать від самої людини. І навіть їх опис, скажімо, в
художніх текстах відображає передусім ті асоціації, які вони викликали в
іншого мовця / мовців у конкретній ситуації міжособистісної взаємодії. І лише
у виняткових випадках належать до автохарактеристик. Натомість вестизми
уможливлюють пізнання цілого спектру і узагальнених, і індивідуально
увиразнених ознак конкретного мовця. Якщо зважити на певні національні
традиції щодо вибору одягу, то цілком правомірно передбачити, що кожна
людина потенційно може відображати деякі етнічні й регіональні особливості
(як-от, плахта, очіпок, намітка, свитка у вбранні української жінки, вінок,
стрічки, намисто у святкових строях української дівчини), а також ознаки,
узвичаєні для певного соціального прошарку (скажімо, традиційний одяг
козаків чи українських селян). Такі вестиальні ознаки узвичаєно називають
структурно-характеризуючі3 на противагу структурно-ідентифікуючим,
що репрезентують узвичаєні вестизми на зразок одяг, спідниця, плаття,
сорочка тощо. Водночас одяг значною мірою слугує своєрідним індикатором
індивідуальних уподобань особистості. Власне потреба вивчення особливостей
формування індивідуального гардеробу представників української інтелігенції
кінця ХІХ – початку ХХ століть та їх вербальної експлікації й спонукала нас
дослідити весь реєстр вестизмів у листовній спадщині Лесі Українки як одного
із чинників її автопортретування.
Насамперед висловимо кілька вступних зауваг про традиції
вдягання й одяг як вияв індивідуального стилю в родині українських
інтелігентів-дворян Косачів. Загальновідомі й беззаперечні, на нашу
думку, принаймні, кілька основних ознак (властивих, ймовірно, певною
мірою й іншим родинам української інтелігенції того періоду): 1)
А. С к а ч к о в, Лінгвостилістичні особливості портретних описів у творах
М. Коцюбинського: автореф. дис. канд. філол. наук, Харків 2007, с. 7.
3
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визначальна роль у формуванні цих традицій належала матері, Ользі
Петрівні Косач-Драгомановій, яка впродовж усього життя намагалася
гармонійно поєднати у власному одязі тогочасні стандарти офіційного
європейського стилю й домінувальні етнічні елементи, про що маємо хоч
нечисленні, але переконливі свідчення її сучасників4 (не менш вагомими
аргументами слугує також іконографія); 2) цей синтез у вбранні вона
послідовно культивувала у власній родині, передусім реалізуючи його
в строях своїх дітей; 3) використання національного одягу в особливих,
святкових та урочистих ситуаціях та для світлин. Т. Скрипка зауважує:
„Традиційно побутувала думка, що Олена Пчілка – одна з небагатьох
українських аристократок, яка полюбляла народне вбрання й одягала в
українські строї дітей, чим дивувала оточення”5. Навчившись різних технік
вишивки в Є. О. Рашевської, „вона артистично пристосувала національний
стрій до потреб і вподобань свідомого українського шляхетства, яке
свою українськість бажало підкреслювати й зовнішніми прикметами”6.
Вважається, що Олена Пчілка володіла „мистецтвом вдягатися”: це
виявлялося насамперед в елегантності, вишуканості й практичності її
одягу, який завжди увиразнював і доповнював її „природну чарівність”.
Орієнтація на „європейський стиль” і „вміння „носити костюм” „без
нальоту надміру й розкоші”7 формували її образ – елегантної аристократки,
про що неодноразово зауважували сучасники. Ось тому спробуємо
визначити, якою мірою такі засади формування особистісного гардеробу
були представлені в одязі однієї з доньок Косачів – Лесі. А головне – яке
місце належить описові вестиальних ознак у її епістолярних діалогах із
різними адресатами.
Щонайперше привертає увагу той факт, що такий тематичний вектор
(цілком прогнозовано) властивий насамперед родинній епістолярії,
спорадично – товариській. Найчастотніше він актуалізований у спілкуванні
Лесі Українки з мамою (Ольгою Петрівною Косач-Драгомановою –
Оленою Пчілкою), бабусею (Єлизаветою Іванівною Драгомановою),
Т . Скрип к а, Олена Пчілка, http://www.t-skrypka.name/KosachFamily/OlenaPchilka.
html, [10.09.2015].

4

5

Ibidem.

6

Ibidem.

7

Ibidem.
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сестрою Ольгою та Ольгою Кобилянською. Спостережено: лексеми, які
утворюють номінативне поле одяг, становлять вагому, хоч і не поширену,
порівняно з іншими полями, частку її мовного автопортретування і
мають регулятивний вияв, а тому можуть бути кваліфіковані як лексичні
регулятиви, що мають різні способи репрезентації.
Основу цього номінативного поля формують в головним чином
два граматичні класи номінацій – іменники та дієслова – з виразним
переважанням першого. До ключових цілком передбачувано належать
узагальнені лексеми одяг і одіж із факультативним використанням
фонетичного розмовного варіанта одежа. Ці лексеми, точніше їх паралельне
використання (без розрізнення стилістичного статусу й функційної
диференціації) стверджують, очевидно, з одного боку, неусталеність
лексичних норм щодо їх вживання в мовній практиці кінця ХІХ – початку
ХХ століть, про що засвідчують і лексикографічні джерела цього періоду.
А з іншого, – цей факт відображає їх активне паралельне використання в
спілкуванні Косачівської родини.
Виявом динаміки таких найменувань в індивідуальному словникові
українського мовця ХХІ ст. слугує непоодиноке використання в
спонтанному епістолярному мовленні Лесі Українки інших синонімічних
лексем: йдеться передусім про номінації вбрання / убрання, стрій, що
мають навіть поза контекстом виразний експресивний маркер (зокрема
– остання номінація стрій, яка традиційно використовується насамперед
щодо етнічного одягу, напр., національні строї, весільні строї тощо) і тому
можуть бути кваліфіковані як експресеми. Контексти їх функціонування
в листах Лесі Українки хоч і не частотні, але стилістично увиразнені.
Скажімо, у вересневому листі 1889 року до брата Михайла йдеться про
потребу переходу не на зимовий одяг, а саме стрій. Спорадично в листах
вжито також периферійні елементи цього номінативного поля – мода,
фасон, туалет.
Описуючи різні темпоральні ознаки власного одягу (здебільшого
диференціюючи його як літній і зимовий) вона фрагментарно звертає
увагу на окремих елементах, до найвиразніших із яких належали калоші,
рукавиці, муфта, пальто, сукняна одежа, плахта, черевики, куртка, гусениця
/ гусеница, шапка, шапочка, шарф, хустка, хусточка / платок, кофта, чулки,
сукняна одежа – зимової (чи просто холодної) пори і „costume de prom- 80 -
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enade”, сукня, пелерина, хламида, блуза, блузка, спідниця, віяльце, шляпа
/ шляпка, капелюх, накидка, вишиванка, станина, корсет в іншу, теплішу
пору.
Деякі з названих елементів могли використовуватися без суворих
регламентацій щодо часу й пори року. Це стосується, зокрема, сукні в
її гардеробі: „Погода вже зовсім весняна, ми часто в самих сукнях без
пальто сидимо на балконі” 8 (до матері 7 лютого 1912 р. Кутаїсі), пор.
також листи до сестри Ольги з Хельвану: „Мені, безперечно, корисна оця
погода, що тут стоїть: ясно, тепло (тепер пишу надворі, в одній сукні, і то
не найтеплішій, і мені гаряче навіть), дощ був тільки двічі (дві ночі підряд),
холоднувато було днів 3-4 (не підряд), так що треба було сидіти в пальто, а
то все „олімпійська погода”9 (21 грудня 1912 р.); „Вечорами багаті єгиптяни
напинають такі пальто, що й на мороз годяться, а ми просто сидимо в
пледах (часом, правда, ховаємось в хату), удень же сидимо в самих сукнях
(ось і тепер я так пишу надворі) і забуваємо, що се різдвяний сезон”10 (27
грудня 1912 р.).
Деякі елементи її гардеробу мали поліфункційний статус. Скажімо,
капелюх (зросійщені варіанти – шляпа, шляпка) належав радше до
аксесуарних елементів, тобто доповнень у Лесиному вбранні, хоча нерідко,
зокрема, влітку й використовувався лише з узвичаєною практичною метою.
Подібно до Олени Пчілки в одязі для прогулянок Леся Українка
використовувала також пелерину як доповнення до сукні: „Я досі ходжу
в своєму „costume de promenade”, дуже рідко надіваю пелерину, бо на сонці
до +22° R доходить. Позавчора ми з Кльонею з ранку до смерку вештались
по горах, було так чудово, що і втома не почувалась. Залізли ми в таке
місце, де ще ніколи не були, познаходили якісь потоки, басейни, провалля,
дуже цікаво було. І весь час я була в одній сукні (правда, теплій), а навіть
по заході сонця не змерзла”11 (22 листопада 1904 р. Тбілісі).
Згадка про окремі елементи одягу Лесі Українки слугує частково
засобом декодування їх сприйняття іншими людьми та особистісної
ідентифікації. Зокрема, це стосується згадок про її лілову блузку в листах
8

Лecя У к р а ї н к а, Зібрання творів, т. Х-ХІІ, Київ 1975–1979, т. ХІІ, с. 384.

9

Ibidem, т. ХІІ, с. 423.

10

Ibidem, т. ХІІ, с. 424.

11

Ibidem, т. ХІІ, с. 119–120.
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до дядини Людмили Михайлівни („Дорога дядино! / Видно, справді Вам
зосталась в пам’яті лілова блузка коли Ви такі добрі до неї, що пам’ятаєте її
просьбу. Спасибі Вам, що згадали написати „чирюсам” з дороги”12 (1 серпня
1894 р. Владая)) і до дядька Михайла Петровича Драгоманова („Любий
дядьку! / Щось то Ви вже знов обоє відцурались від нас. Чи не послати Вам
в Париж лілової блузки про спогад про мене і про мої просьби писати?”13
(13 вересня 1894 р. Софія)). Ця лілова блузка, очевидно, була асоціативно
співвіднесена в Драгоманових саме з особистістю Лесі й виконувала,
ймовірно, роль своєрідного метонімійного маркера у їхніх взаєминах.
Спостережено: актуалізація вестиальних ознак у листах адресантки
має факультативний вияв і з огляду на характеристичні слова, що
супроводжують ключові лексеми, їх можна кваліфікувати здебільшого
як логічні, тобто такі, що відображають об’єктивну інформацію про неї. Це
стосується насамперед епітетних характеристик узвичаєних тематичних
груп: епітетів-кольороназв (сіра сукня, сива муфта / шапка, чорна блуза,
чорна спідниця, білий капелюх, синій шарф) та епітетів різноманітного
спектру властивостей (тепла сукня, тепле пальто, ватоване пальто,
неелегантна „лежальна” сукня,зимна сукня, відповідні черевики, глибокі
калоші, теплі рукавиці, літня одежа, найтепліша одежа, ранкова блуза,
ранкове плаття, короткі блузи, солом’яна шляпа, літня шапка, блузка
з срібною вставкою, батистова блуза, барвисті тканини), що належать
узвичаєно до предметно-візуальних найменувань. Такі епітети „за
характером семантичного зв’язку між членами епітетної синтагми”14)
кваліфікують як узуально-асоціативні (тобто ті, що узвичаєно властиві
деталям одягу), на противагу оказіонально-асоціативним, які називають
ознаки, актуалізовані з інших тематичних груп, що зазнали певних
семантичних трансформацій або створені самим мовцем. Іноді в описі
одягу фіксуємо поєднання епітетів різних тематичних груп, напр.: чорна
фетрова шляпка, біла солом›яна шляпка, срібні подільські вишиванки, синя
шерстяна блузка, легка шерстяна блуза. Суб’єктивні характеристичні слова
(крім об’єктивної інформації, „містять додаткову… про особистісні якості”15
12

Ibidem, т. Х, с. 244.

13

Ibidem, т. Х, с. 257.

14

А. С к а ч к о в, Лінгвостилістичні…, op. cit., с. 9.

15

Ibidem, с. 7.
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адресантки) належать до непродуктивних, однак саме вони виражають
індивідуальний сегмент у виборі одягу. Наприклад, це стосується номінації
„гусениця” і вжитої спорадично лексеми чадра.
Спосіб експлікації вестизмів відповідно до особливостей їх
функціонування в епістолярних текстах Лесі Українки в основному
можна визначити як сконцентрований, тобто щоразу урізноманітнений,
актуалізований лише один раз у певному контексті, а отже, індивідуально
увиразнений (напр.: „Сьогодні я ходила на Крещатик і купила собі теплі
рукавиці, здається, вони такі теплі, що в них можна й без муфти ходить,
але, звичайно, хто має муфту, то тим краще для нього. Я тепер часом
надіваю Лілину шапочку і муфту, якщо ми не разом куди йдемо”16. Саме
такі вестизми уможливлюють пізнання окремих диференційних ознак у її
мовному портретуванні. Привертає увагу й те, що головний акцент у таких
описах зроблено здебільшого на практичних перевагах певного вбрання,
а не на якихось його зовнішніх формальних ознаках: „Пальто моє вийшло
добре і тепле, по теперішній погоді в ньому навіть жарко”17.
Крім того, непоширеність вестизмів у тексті сприяє певній
статичності описів, хоча деякі з них можуть, навпаки, відображати
динаміку зовнішнього вигляду Лесі Українки, якщо вдатися до
порівняння дистанційно зміщених портретних характеристик. Водночас
спостережено поодиноке використання деконцентрованого різновиду
організації автопортретування, що відзначається повторюваністю певних
типологічних вестиальних ознак, властивих Лесі Українці в різні періоди
її життя, напр., це стосується опису черевиків, блуз, суконь тощо. Такий
різновид мовного портретування узвичаєно називають динамічним, навіть
якщо повторювані лише окремі елементи в описі одягу.
Встановлено, що більшість вестиальних автопортретів мають у листах
Лесі Українки фрагментарний вияв (це відображено в непоширеності
мовного опису й актуалізації лише окремих лексем із можливого реєстру
номінативного поля аналізованого лексичного регулятива). До того ж, такі
описи часто мають не безпосередній, а опосередкований спосіб експлікації
зовнішніх ознак. Іноді Леся Українка вдається до самохарактеристикзіставлень, характеристик-порівнянь, здебільшого – з кимось із членів
16

Л e c я У к р а ї н к а, op. cit., т. Х, с. 116.

17

Ibidem, с. 195.
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Косачівської родини (напр., з сестрою Ольгою: „…папа…купив замість
тих другі, сиві, і зробив мені муфту і шапку. Лілі дали червоний шарф, а
мені синій; Ліля дуже хвастає своїм шарфом і надіває його часто зверху
шуби. У Лілі єсть біленька шапочка з пушком і біла муфта”18.
Водночас маємо кілька випадків детального й комплексного опису її
особистісного туалету (гардеробу), специфіки його формування та змін.
Зокрема, в листі до матері 13 жовтня 1897 року з Ялти вона писала: „Починаю одразу з діла, щоб не забути: будь ласка, пришли мені мою „гусеницу”, сіре плаття і синю шерстяну блузку, з тих, в яких я лежала зимою,
я в ній перероблю рукава, і буде мені зовсім хороша блуза, сіру блузу не
варт присилати, бо вона вицвіла. Не знаю теж, чи варт посилати тепле
пальто і смушевий „гарнітур”, люди кажуть, що тут рідко буває 8° морозу,
а то не більше 5°, і не довгий час тривав холод, я думаю, що, купивши тут
осінню куртку, могтиму ходити в ній цілу зиму, як ходила в Софії, де теж
бувало по 5° морозу, а часом і більше. В Софії тепле пальто висіло у мене
даремне і тільки пороху набиралось. Ще думаю справити собі сукню (плеоназм!), так зв. taylor dress (жіночий костюм англійського фасону (англ.)),
з кавказького сукна (воно страх дешеве і тепле, а притім гарне, похоже
на англійські матерії) і шапку теж кавказьку справлю, таку, як у Лілі і
Оксани, тут їх масу продають. Крім того, маю вже фланелеву блузу і легку
шерстяну сукню („в хмарах”), отже, матиму що надіти на всі demi-saison
і quatre saison (на всі пори року (франц.)), з яких складається тутешня
осінь і зима”19 . Розгорнутий опис представлено також у листі до матері
4 листопада 1897 року з Ялти: „…посилку теж отримала – велике спасибі
за неї, вона послужила до великих реформ у моєму туалеті. При помочі
срібного гапту вийшла дуже елегантна блуза з пес plus ultra не елегантної
„лежальної” блузи, таки справді! Мої ученики аж жахнулись, як я її вчора
наділа. Запевне, рукава в ній тепер модні – вузенькі – і лікті цілі. Чорну
кофточку ношу дома з чорною спідницею. Сіра сукня n’a pas de chance (не
має успіху (франц.)) – я догляділась, що в ній міль рукава поїла… Якось
треба се направити. За фланелевий ліф теж спасибі, я забула про нього
написати, а мені він потрібний”20 .
18

Ibidem, с. 11.

19

Ibidem, с. 286.

20

Ibidem, с. 387.
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Однак в одязі Леся Українка була мінімалісткою. Мабуть, тому вона
використовувала іноді речі, які належали її сестрам: „Як будеш, Лілеєнько,
їхати сюди, то забери, які там ще є в Петербурзі, Оксанині речі, – вона
обіцяла мені одну свою „зненавиджену” верхню кофту (тут і далі вирізнення
в тексті наше. – С. Б.), то ви мені її звідси вишлете, як ти привезеш, але т е
п е р я, звичайно, і не прошу, й не сподіваюся, щоб ти з тим возилась, так
тільки тепер пишу, а то, може, потім забуду”21. Крім того, одяг був одним
із джерел економії її фінансів.
Для Лесі Українки були чужі надмір і розкоші: їй імпонували стриманість
і „свобода” навіть у вдяганні: „Приїжджі тут все більше русини з Галичини
і з Буковини, всі живуть дуже в згоді один з одним і, як видно, не скучають,
обстановка привітна і не больнична, та й не курортна в тім смислі, що тут
кожний може одягатись, як хоче, і нема де показувати шик, хоч би хто й
хотів”22 (про перебування в санаторії у Буркуті).
Очевидно, деякі речі в її гардеробі використовувалися частіше,
інші – вкрай рідко. До рідковживаних, але стилістично увиразнених,
належить, зокрема, номінація гусениця (як номінація одягу – відсутня
в загальномовному словнику): „…в октябрі „гусеница” потрібна людині
навіть і в Криму, – вночі тепер не гаряче, і коли б мені не плахта, то було
б мені й холодно”23; „Шкода все-таки, що ти не послала гусениці, вони тут,
як оказується, досить дорогі, рублів 8 коштує зовсім поганенька, я ще не
купила жадної”24; „…будь ласка, пришли мені мою „гусеницу”25.
Особливу увагу в епістолярних текстах привертають описи тих
труднощів і незручностей, які завдавали Лесі Українці деякі елементи
одягу – глибокі калоші, важке пальто, спідниця – в скрутні для її здоров’я
періоди (як-от, зимової пори в Ялті 1897-го („В легкому убранні ходжу
добре (наскільки взагалі сей вираз до моєї походи стосується), але важкого
нічого не можу носити, знаю, се з того, що раз, ідучи на ванну – се три шаги
звідси! – наділа лишню спідницю і хустку під пальто (пальто – коротка
кофта без вати) – і ледве долізла додому! (А що ж би я робила в Києві,
21

Ibidem, т. ХІІ, с. 117.

22

Ibidem, т. ХІ, с. 258.

23

Ibidem, т. Х, с. 386.

24

Ibidem, с. 387.

25

Ibidem, с. 386.
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ходячи па гору та ще и в ватованому пальті і глибоких калошах!!)”26), 1898
року („…ся нога зовсім не признає зими, ожеледі, важкої одежі, глибоких
калош і т. д. A propos (щодо (франц.)) глибоких калош”27) і в Колодяжному
1898 року „Приїхавши з Одеси, я тепер все більше [сиджу] в хаті і рідко
виходжу гулять, хоч останнього часу погода у нас досить тепла, але мені
в шубі і в калошах тяжко ходить”28), комірці в сукні („…тепер хтось не
кашляє і не бідний, тільки вчепилася якась біда нова: комусь прибиває раз
у раз кров до жил на шиї і кидається до голови і до очей, а як тільки так
починає робитись, то комусь зараз стає тісний комір від сукні і хтось не
може думати до ладу, бо в голові неприємне почуття, як буває, коли сонце
або вогонь дуже напече, – і хтось мусить лягати і ні о чім не думати”29). У
дуже скрутних ситуаціях будь-який одяг ставав обтяжливим: „…минулого
тижня ні з того ні з сього tº кілька днів здіймалась без жадних причин від
37,7 до 38, причому нічого не боліло, крім нирок і шкури (!), а шкура боліла,
мов спечена, аж одежа мені заважала”30. Значний дискомфорт створював
насамперед теплий і довгий одяг із огляду на його важкість: „Пальто тепле
я не можу раз у раз надівати, бо все-таки тяжко, я часом і в короткому
пальто задихаюсь. Але от ітиму сьогодні з гусями в театр, то надіну, бо
вечорами холодно”31; „Сьогодні вже вітру нема і тепло так, що треба сидіти
в затінку, а то кров починає бунтуватись. Я тому дуже рада, бо і найменший
холод мені тепер тяжко терпіти, між іншим, і через те, що важко носити
теплу одежу на собі”32 .
У післяопераційний період Лесі Українці доводилося шити незвичний,
але практичний одяг: „До того ж я мусила ще собі і вбрання якесь
приладити, бо то з моєю машиною (кайданами!) не кожну сукню можна
убрати, отже, пошила собі власноручно чорну blouse-fantaisie (блузку
своєрідного фасону (франц.)), – се знов зайняло кілька днів марудної

26

Ibidem, с. 401–402.

27

Ibidem, т. ХІ, с. 15.

28

Ibidem, т. Х, с. 47.

29

Ibidem, с. 46.

30

Ibidem, т. ХІІ, с. 410.

31

Ibidem, т. ХІ, с. 72.

32

Ibidem, т. ХІІ, с. 437.
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роботи”33. Власне незручності створював апарат, що й спричинило значні
зміни, кажучи Лесиним визначенням, „реформи” в її одязі: „Сьогодні вже
проби не треба було, тож не ходила нікуди, тільки поїхала в магазин і
купила собі дві блузи, довгу і коротку (блузку). Всякі „проби” показали,
що для щоденного убрання мені можуть служити тільки довгі блузи (Morgenröckе (ранкові блузи (нім.)), бо всякі спідниці, ліфи і навіть блузки при
апараті невигідні, бо при ньому ні станина, ні корсета не можна толком
надіть (пояс у ньому дуже широкий, т[о] є[сть] високо підходить), так на
годину-дві для гуляння можна вбратись, але сидіть, а надто лежать дома
таки найвигідніше im Morgenkleide (в ранковому платті (нім.)). Через
те я купила два Morgenkl[eider], таких, що до прання, одно за 8, друге
за 51/2 марок, а одно шерстяне за 11, се остатнє дуже гарненьке. Блузок
коротких купила дві, дуже трудно знайти добрі для мене, бо тут все або
англійські (з стоячими комірами крохм[альними]), або на підшивці і
розщитані на дуже великих німок, а не на таких Wesen (створінь (нім.)),
як я. От і та, що я сьогодні купила, по матеріалу і фасону гарненька,
але широка скрізь. Шляпи я ще не купила, все не виберусь ніяк до того
Вертгейма”34 (до матері 31 травня 1889 р. Берлін). Про детальний опис
купленого Лесею одягу йдеться також у листі до матері 29 травня 1899
року з Берліна: „Я вже дещо купила собі: дві спідниці нижні, накидку,
літню довгу блузу, одну блузку, а то ще куплю скілька блузок і, може,
ціле літнє плаття. Шляпу тим часом маю простішу, а гарну куплю тоді,
як буду вільніша в рухах, бо шляпу завжди треба купувать в присутності
того, хто має її носить”35.
Однак, навіть будучи тяжко хворою, Леся Українка здебільшого була
одягнена навіть у хаті „про око” (усічений варіант поширеного дотепер
на Західному Поліссі стійкого виразу про людське око), тобто для людей:
„Фактично лежу в ліжку, хоч „про око” одягнена”36.
Домінувальна в епістолярному стилі Лесі Українки іронічна тональність
в описах стану власного здоров’я проектована також і на описи її одягу.
А тому навряд чи хтось міг би сприйняти реально її прагнення мати
33

Ibidem, т. Х, с. 141.

34

Ibidem, т. ХІ, с. 121.

35

Ibidem, с. 115.

36

Ibidem, т. ХІІ, с. 471.
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одяг, достойний її писательського стану: „До того ж, мені треба одежу,
варту мого писательського стану. Ся фраза єсть безпосередній скуток
тієї телеграми, яку я вчора отримала з Літературного товариства після
прочитання моїх „Струн”,– „у кумушки с похвал вскружилась голова”!
Подякуй від мене Лисенків, Старицьких і товариство за сей милий мені
вираз уваги далекому, в горах загубленому авторові”37.
Значна частина Лесиного гардеробу – це ручна робота кравчинь, однак,
в тексті цю лексему не вжито жодного разу. Замість цієї передбачуваної
номінації у листах фіксуємо лише лексему модистка. Зауважмо: послуги
кравчині на той час коштували досить дорого, а тому іноді вона змушена
була шити дещо й сама, зізнаючись, щоправда, у великій нелюбові до цієї
праці. „Не люблю я страх сеї роботи, та дуже тут дорого беруть за шиття,
не по моїх фінансах”, – писала вона в листі 2 січня 1898 року з Ялти до
Л. М. Драгоманової 38. Однак цей різновид її діяльності, мотивований
передусім практичними потребами, не був для неї фрагментарним. У листі
з Колодяжного 2 вересня 1895 року до Михайла Павлика вона, зокрема,
називає її елементом насущних потреб, про які вона мусить дбати на
противагу птицям небесним: „Живу якраз в противність птицям небесним,
все „в житниці собираю” і про хліб насущний, а більше про сир і масло
стараюсь, также не чекаючи собі такого убрання, як лілії польові, шию
немало собі і іншим; вечорами писатиму, як зостанусь сама”39, пор. також
її лист 8 травня 1895 року з Софії сестрі Ользі: „Ми з Радою сей тиждень
шиємо різні речі, бо наша англічанка не ходить до нас сей тиждень теж
через служанку (се тут на Юрія була така пошесть, що всі служанки або
одправлялись, або хоч на тиждень празникувати пішли), ми, користуючись
вільним часом, взялись до шиття деяких потрібних речей”40.
Леся Українка шила сама собі сукні („Сей місяць у нас було чимало
роботи, перше з бібліотекою дядька, що ми приводили в порядок, а послі
з усяким шиттям. Я шила собі плаття зимне, що мені дядина привезла з
Парижа, а потім різні костюми для живих картин, що ми з Радою хочем

37

Ibidem, т.Х, с. 388.

38

Ibidem, с. 419.

39

Ibidem, с. 319.

40

Ibidem, с. 300.
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устроїть на різдво”41), блузки („З сеї нагоди мушу я собі чорну блузку шить,
бо ліф до чорного плаття тепер я ще не можу носить, а інакше, як в чорному,
читать, по-моєму, не випадає. Оце ж я тільки що скроїла і сфастригувала
блузку, та вже й втомилась, тим і лист сей буде не довгий… блузу шитиму
межи читанням та диктовками”42 або доладжувала їх: „Блузку я собі одну
перешила, а другу, коли хочеш, нову пошию, отримавши гроші”43), літній
одяг („Позавчора возилась, споруджуючи собі відповідне до літньої погоди
убрання, а вчора нахмарило (без дощу), і я своє убрання сховала в кошик”44),
зрештою, все найнеобхідніше („Зайнята я тепер немало всяким читанням
та писанням, що навіть шити ніколи, як що й треба, добре, що з літа пошила
все потрібне”45).
Відомо й те, що, як і інші Косачівські доньки, Леся Українка
вишивала. Цим і мотивована, очевидно, поява цілого ряду найменувань,
що відтворюють процес шиття й вишивання. Це насамперед номінації
шиття, пошити, вишивати, вишиванка, взятися за голку, нитки, тканина
(англійська, італьянська) / матеріал, полотно, сукно (кавказьке), вовна
/ шерсть, узори, узорчик, шовк, хрестик, сорочки, гаптувати, гапт,
помережити, батист.
Зауважмо, що саме цей спосіб самореалізації іноді належав
до єдиного, за неможливості займатися всіма іншими, зокрема,
літературною та епістолярною діяльностю: „Краще вишивай свою
колекцію до вистави, се робота спокійна і, певне, не може дуже втомити.
Може, в тебе є такі рисунки, з яких я зуміла б вишити, то пришли, я з
охотою поможу тобі, я часто буваю в такому стані, що тільки вишивати
й здатна, а більш до нічого, тому й вишиваю чимало (лежачи). Мені
навіть цікаво було б отримати нові узори не хрестиками”46 (сестрі Ользі
25, 28 листопада 1910 р. Кутаїсі), пор. також: „Уліт поки що не пишу,
теж ради сеї капосної ноги, аби вже її не розтроюджувати, сидячи при

41

Ibidem, с. 271.

42

Ibidem, т.ХІ, с. 139.

43

Ibidem, т.Х, с. 339.

44

Ibidem, т.ХІ, с. 310.

45

Ibidem, т.Х, с. 289.

46

Ibidem, т.ХІІ, с. 326.
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столі; тільки й роботи, що читаю та вишиваю”47 (до матері 31 серпня
1891 р. Шабо)).
Важливо зауважити й те, що вишиванням Леся Українка займалася
регулярно, навіть перебуваючи поза домою, про що свідчить хоча б
її лист 11 серпня 1911 р. з Кутаїсі до сестри Ольги: „Посилаю тобі
фотографію (домашню). Не думай, що се наша ся „обстановка”, – ми
живемо в чужій хаті, а нашого там тільки два складаних крісла з моїм
вишиванням”48.
На противагу шиттю вишивання, очевидно, належало все ж таки
до кола її уподобань (і, до того ж, зауважмо: вишивання не хрестиком,
яке вона вважала звичним, простішим і менш майстерним порівняно з
мережанням). Ствердженням цього слугує, зокрема, лист 4 квітня 1902
року з Тбілісі до батьків: „Сорочку я таки виберу час вишити, бо тепер
дні довгі (вечорами не шитиму, бо хрестиками не хочеться, а треба якось
майстерніше помережити)”49 (пор. також листи до сестри Ольги: „Я не
зібралась тобі написати, яких саме ниток і полотна мені треба, але се
неважно. Все одно тепер, може б, і не шила, є чимало іншої роботи, нехай
колись потім”50 (14 жовтня 1911 р. Цулукідзе); „Енергія збільшилась, я
вже рідко лягаю (а перше по цілих днях валялась) і вже дуже скучаю без
роботи, дурю себе то вишиванням, то читанням, то листами”51 (5 березня
1902 р. Сан-Ремо) і вересневий лист 1889 року з Колодяжного до брата
Михайла: „Так от, вишиватиму на дозвіллі межи масажем і улітами… А
яка там чутка про чернігівські сорочки? (ці сорочки Косачам обіцяли
подарувати Рашевські. – С. Б.) Чи мережані, чи просто вишивані?..
Воно-то правда, що про тії сорочки ти мені можеш сказати знамениту
приказку: „Чиї би телятка мичали…”, але я тобі кажу: „Чекай-чекай,
братику, – я тобі ще кращу вишию!” Однак про чернігівські сорочки
все-таки напиши”52). Мабуть, саме особливе зацікавлення вишиванням
мотивувало розподіл подарунків від Лідії Драгоманової між Косачами
47

Ibidem, т.Х, с. 108.

48

Ibidem, т.ХІІ, с. 359.

49

Ibidem, с. 130.

50

Ibidem, c. 361.

51

Ibidem, т.ХІ, с. 329.

52

Ibidem, т.Х, с. 34–35.
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в жовтні 1893 року: Лесі дісталося болгарське полотно: „Велике спасибі
Ліді за її гарні і цікаві дарунки. Тільки тепер я повірила, що оті чудові
філігранні покраси робляться іменно в Болгарії, а то я все думала, чи не
купили Ви у Відні тих браслетів, що є у Шури і Галі. В житті своєму я не
бачила такого хорошого полотна болгарського, як те, що Ліда прислала,
хоч взагалі бачила його дуже багато різного. Археологічного браслета
мама хоче віддати Миші, бо він щось до дівочих рук ніяк не пристає.
Звідки вона, ся стародавня наручниця? Хвартушки віддані Оксані і
Дорі, а полотно мені, Оксані й Олесі, шпилька Олесі, а брошка мамі.
От і поділились”53 (до Драгоманових). Крім сорочок, Леся вишивала
також рушники, про що стверджує лист 18 липня 1889 року з Одеси
до матері: „Чи не прислала б ти мені якого маленького узорчика для
Шуриного рушника?”54.
Загальновідомо й те, що Косачівські жінки не лише практично
освоювали різні техніки вишивання, а й займалися збиранням народних
узорів та їх виданням. Таку традицію в родині започаткувала Олена
Пчілка 1876 року (тоді ще іменована як Ольга Косачева), видавши першу
в українській етнографії наукову працю про особливості цього виду
мистецтва „Украинский народный орнаментъ. Вышивки, ткани, писанки”
(Київ, 1876), а пізніше – ще чотири альбоми українських узорів. Потім
цю справу продовжила її донька, Ольга Косач-Кривинюк55. До речі, в
споминах про Лесю Українку, Ольга зауважувала, що „З наймолодшого
віку Леся бачила, як мама збирає народні узори, перемальовує їх, лагодячи
до друку. Леся дуже добре розумілась на них і артистично виконувала
різні народні вишиванки”56. Саме „ті мамині узори”, як стверджує Ольга
Косач-Кривинюк, „мали великий виховавчий вплив на Лесю і Мішу: діти
з самого початку свого свідомого життя бачили, що їх мати серйозно й
наполегливо працює над узорами, – збирає їх, вимальовує, щось пише
про них, радиться про них з „ученим” дядьком, нарешті – велика подія –
53

Ibidem, с. 175.

54

Ibidem, с. 32.

Українські народні узори. Зібрала Ольга Косач-Кривинюк. Випуск ІІ зі змінами й доповненнями / вст. ст. Н. Сташенко; упор. В. Комзюк. Н. Пушкар, Ковель 2009.

55

О. К ос ач -Кри ви ню к, З моїх споминів [в:] Спогади про Лесю Українку, Київ 1971, с.
36–37.
56
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друкує їх. І це робота не над якимсь „дамським рукоділлям, а над збірником
„Українських народних узорів” з їх коханої Звягельщини”57.
Леся Українка збирала не лише українські орнаменти. Зокрема,
перебуваючи в Криму, вона вивчала навіть татарські узори: „Хотіла б я
одну річ видати, се, власне, узори татарські, що я в Криму зібрала, єсть
їх чимало і дуже хороші, ще й надто подібні до українських, найчастіше
стрічаються фігури:
і такі подібні”58.
Спорадично фіксовано також у листах номінації елементів-аксесуарів,
зокрема, намисто, покраси, брошка, наручниця, браслет, шпилька, поясок,
брелочок, шарф, вінок, зонтики. Однак такі найменування стосуються в
основному вестиальних ознак її адресатів або належать до переліку подарунків
для них, як-от поясок, брелок: „Михальові посилаю поясок ширшенький, а
вужченький – маленькій Оксаночці і їй же три брелочки – vie, santé, forse
(життя, здоров›я, сила (франц.)), – я давно хтіла їх послати, та боялась, що в
листі пропадуть. Ти ж, певне, будеш бачити обох Оксан, то поцілуй їх за мене, і
нехай маленька носить мої „талісмани” або почепить на люлю”59 (сестрі Ользі,
2 (1, 27 жовтня 1911 р. Цулукідзе). Про їх присутність у Лесиному гардеробі
маємо лише спорадичні згадки. Скажімо, наявність віяльця, названого нею
перифрастично „спасением душі”, зумовлена лише винятково практичною
потребою в спекотне літо 1889 року в Одесі: „Живу я так собі, як і перше, – не
дуже добре, не дуже погано. Погано те, що пропадаю від спекоти. Ви не маєте
поняття, яка тут страшенна спекота: в понеділок було 43°, я сама на термометрі
бачила; так що я сміючись читала ваші скарги на спеку – ачей же, під каштаном
не бува такої температури? Кажуть, що моряки, повернувшись з Африки і
навіть з екватора, говорили, що там не так жарко, як тут, у Одесі. Тропіки
переїхали на лиман!.. Всюди панують матроськії костюми, віяла, зонтики,
содова вода і морожене. Прикажчики в магазинах стоять з пальмовими
віяльцями. Я купила за 10 к. „спасения душі”, себто віяльце”60.
Листи уможливлюють також відтворення модних тенденцій у виборі
тогочасних тканин (частіше актуалізовані в епістолярних текстах Лесі
57

Ide m, Леся Українка. Хронологія життя і творчости, Нью-Йорк 1970, с. 43.

58

Лecя У к р а ї н к а, op. cit., т. Х, с. 113.

59

Ibidem, т.ХІІ, с. 370.

60

Ibidem, т.Х, с. 59.
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Українки лексемою матерії) і фасонів. Про це йдеться в одному з її листів із
Сан-Ремо: „Тьотя Єля збирається завтра виїздити. Остатніми часами вона
все шила, бо накупила собі вишиваних матерій італьянських, то треба було
пошить, кусками не можна везти. Сі матерії тут гарні і не дуже дорогі, може,
я вам такі блузки привезу, коли стане моїх коштів на те: се зроблено так,
як гафти для білизни, тільки на цвітному батисті (рожевому, блакитному,
ліловому і т. д.)”61. До популярних у родині і модних на той час елементів
гардеробу беззастережно належали сукня з кавказького сукна – варіант
жіночого костюма англійського фасону і кавказька шапка. Із різновидів
тканин згадано вовну / шерсть, сукно, шовк, батист, фланель.
У Косачів існувала чітка диференціація одягу повсякденногосвяткового, хатнього-”вуличного”. Як зауважує Т. Скрипка, в „сукні, яку
вдягали вдома, виходити на вулицю вважалося поганим тоном. Таку сукню
для домашніх прийомів для виходу доповнювали короткою пелериною,
тальмою чи, наприклад, шалем, дібраним у тон капелюшка й рукавичок.
А також – пальтом, курткою-казакін, манто й т. ін.”62. Про дотримання
такої традиції і Лесею Українкою стверджує лист 22 листопада 1904 року
з Тбілісі.
Спостережено, що Леся Українка навіть удома намагалася уникати
„хатнього” одягу, тобто буденного, узвичаєного для домашнього вжитку.
Зокрема, в листі до матері 4 листопада 1897 року з Ялти вона зауважувала,
що нарешті реалізовано її давню мрію про зручний і гарний домашній одяг,
бо навіть вдома вона не дозволяла собі недбалості зовнішнього вигляду:
„Сьогодні кінчаю одно „предприємство”: довгу блузу, une robe de chambre
(халат (франц.)), давню свою мрію. Ти побачиш, яка се хороша річ вийшла,
я в ній маю просто величний вигляд; бачиш ти, інакше як negligee (недбало
одягнена (франц.)) не можу тепер довго писати, а вечори тепер безконечні,
отже, треба щось робити, ти ж знаєш, що я й на самоті не люблю бути
занадто negligee”63..
Навряд чи можна однозначно стверджувати, що Леся Українка не
любила купувати вбрання, якщо зважити на згадані різні епістолярні
61

Ibidem, т.ХІ, с. 313.

Т. С к р и п к а, Олена Пчілка, http://www.t-skrypka.name/KosachFamily/OlenaPchilka.
html, [10.09.2015].

62

63

Лecя У к р а ї н к а, op. cit., т. Х, с. 388.
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контексти. Очевидно, її не приваблював і втомлював насамперед надмір
купування, а ще – купування на базарах, хоч у листі до сестри Ізидори 17
січня 1902 року з Сан-Ремо вона категорично стверджує свою нелюбов
до купування, до того ж, ця Лесина риса актуалізована як загальновідома:
„Тьотя Єля і Маланья Фоминична багато бігали тут по всяких магазинах
і на базарі, де, як вони кажуть, все нібито „необыкновенно дешево”, але
я туди не люблю ходити, бо то щось подібне до толкучки – раз піти, то
ще нічого, а більше, то нехай йому цур. Ти знаєш, я взагалі не люблю
купувати”64.
Зосібна варто виокремити певні тенденції у виборі кольорової гами й
фасонів в її індивідуальному гардеробі. З-поміж барв найчастіше фіксовано,
зокрема, чорний, сірий, червоний, білий, срібний та синій (одноразово –
блакитний, рожевий, ліловий). Не всі названі кольори можна беззастережно
називати її улюбленими, радше – узвичаєними. Скажімо, навряд чи чорна
барва належала до спектру її уподобань, правомірніше – регулярно
використовуваних відповідно до певної ситуації, загальноприйнятих в
офіційних ситуаціях. Про це дізнаємося, зокрема, з листа сестрі Ользі 2
жовтня 1899 року з Києва: „З сеї нагоди мушу я собі чорну блузку шить, бо
ліф до чорного плаття тепер я ще не можу носить, а інакше, як в чорному,
читать, по-моєму, не випадає”65 (нагодою, згаданою в листі, мав бути
Лесин виступ із рефератом у Літературному товаристві про „Аду Негрі і
д’Аннунціо, їх громадські ідеї”). І лише деякі зі згаданих в епістолярних
діалогах кольоронайменувань віддзеркалюють її особистісні уподобання,
принаймні мотивовані локально й факультативно. Ці зауваги можуть
гіпотетично (з огляду на описи її гардеробу) стосуватися, принаймні,
сірого й синього кольорів.
Не менш важливо, що кольорова гама в одязі, відповідно до усталених
у суспільстві норм, сприймалася нею як семантично значуща й така, що
має певну символіку, до того ж національно увиразнену. Це стосується
насамперед опозитивної пари чорний – червоний, що традиційно в
українському мовопросторі актуалізує полярність сем ’смуток’ і ’радість’.
Власне тому вона надавала перевагу червоному (не стільки, мабуть, із
особистісної симпатії, скільки з потреби кодування поведінкового позитиву,
64

Ibidem, т.ХІ, с. 313.
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Ibidem, с. 139.
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що мав би програмувати саме цей вектор її власного прийдешнього): „…
врешті, вся наша література веселістю не відзначається, часом як начитаюсь
її (не виключаючи і власних творів), то так і хочеться сказати з розпачем
Гамлета: „Най дьявол носить смуткове убрання, а я надіну ясні кармазини!”
– і, певне, я се зроблю, тільки ще не зараз, потрохи звикатиму, оце ж
почала червоні капелюхи носити…”66 (кармазин – „1. Старовинне дороге
темно-червоне сукно… 3. перен. Густо-червоний колір”67). Як бачимо, саме
ясні кармазини виступають опозитивом смуткового убрання, а червоний
капелюх слугує індикатором емоційного стану радості, який вона обирає на
противагу смутковим, тобто темним барвам, – як ствердження життєвої
енергії веселості, „радіснодушності” (зрештою, цей вектор і давав їй,
очевидно, життєву енергію всупереч формальній невеселості і її творів, і
її буття). Є ще одна згадка про червоний колір у листі до сестри Ізидори
(18 травня 1899 р. Берлін) – червону шляпу (щоправда, з чорною лентою),
яка контрастує за кольором чорної накидки: „Я тепер буду писать не довго,
бо треба збираться їхать гулять: я надіну свою нову, вчора куплену, чорну
накидку і червону (!) шляпу з чорною лентою, сяду в „одкидную карету” і
поїду „во всю прыть тихими шагами”, на тих конях, що так чудово копитами
клапають”68. Незвичність і нетиповість червоного кольору Лесиного
капелюха увиразнено графічно знаком оклику в постпозиції.
Перевагу чорному кольору в одязі Леся Українка надавала, очевидно,
радше з необхідності і вимог традицій вдягання в офіційних ситуаціях,
про що вже згадувалося раніше.
Ця ж заувага щодо імплікації символічності певної барви і її
співвіднесеності з традиційними уявленнями про неї української спільноти
стосується також і вживання номінації білий. Власне тому мотивація вибору
білого кольору її сукні на весіллі сестри Ольги видається їй органічно
прогнозованою. Зауважмо, що ймовірна кольорова барва в одязі цього
дня видається для неї зовсім неприйнятною: і не звичайна відсутність
кольорових суконь у її гардеробі загалом (звернімо на це особливу
увагу!!!), а насамперед виразний дисонанс із імовірним різнобарв’ям
сукні та її емоційним станом. А тому саме біла барва – єдиний засіб
66

Ibidem, т.ХІ, с. 142.
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Словник української мови, т. ІУ, Київ 1973, с. 107.
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Лecя У к р а ї н к а, op. cit., т. ХІ, с. 1088.
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своєрідної зрівноваженості й абстрагованості від внутрішньої тривоги
слугує водночас своєрідним маркером психологічного портретування,
а не лише фізичного, яке передбачає формування звичайного зорового
уявлення про її зовнішність. Крім того, біла сукня в одязі нареченої, на її
переконання, належить ще й до єдиної привабливої для неї ознаки в усій
весільній церемонії: „Ти добре зробила, що не дотримала заміру скривати
час твого весілля до остатньої години, бо я таки справді мушу собі сукню
пошити хоч яку-небудь, та білу, бо я не хочу бути в чорному на твоєму
весіллі, а в кольоровому я просто якось не в стані бачити себе тепер, та
в мене навіть і нема нічого кольорового тепер. Ти знаєш, як я відношусь
до церковних церемоній взагалі, а до сеї спеціально, але, як вона вже
конечне мусить бути (коли се інакше вносить „трагедію” в родину!), то
треба її принаймі зробити якнайменше неприємною. Єдине, що є гарного
при тій церемонії, то убрання молодої, правда ж? Врешті, діло не в обряді,
а в настрої того дня”69.
У листах фіксовано також нечастотні контексти про Лесине
несприйняття окремих кольорів. Скажімо, їй не подобався, очевидно,
жовтий колір вбрання, щоправда, пише вона про це опосередковано,
згадуючи приміряння національного болгарського одягу: „Цвета вбиралась
у тутешню одежу, при тій спосібності і я міряла сей костюм, але мені в
ньому погано і занадто багато жовтого шиття, я думаю, Олесі було б гарно,
так як Раді. Тільки ж влазити в сей костюм не дай боже всякому хрещеному
чоловікові, можна руки викрутити та ще й задушитись вкінці. Та, врешті,
про се жарко думати”70. У цьому листі йдеться, як зазначено в примітках
до листів, про Лесині відвідини народних гулянь на честь свята Успіння
Пресвятої Богородиці у Владаї71.
Відповіддю на те, як ставилася Леся Українка до власного одягу,
наскільки важливим він був у системі її цінностей слугує згаданий уже
лист до Михайла Павлика 2 вересня 1895 року, який актуалізує насамперед
модальність вимушеності. На противагу лілеям польовим, вона мусить
дбати про нього – з необхідності (щонайперше). Але було б, мабуть,
недоречно стверджувати про абсолютну байдужість у її ставленні до нього,
69
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якщо зважити, що іноді одяг усе ж таки входив до переліку її повсякденних
мрій. Як кожна жінка, вона не була позбавлена власних уподобань і певних
мрій у покращенні особистого гардеробу. Однак потреба ощадливості (за
відсутності зайвих грошей) змушувала її економити саме на вбранні: „Взагалі
мене се „підрізує” – от навіть одежі літньої не можу собі як слід справити, бо
вже ж „лічебного” бюджету скоротити ніяк не можна, то треба вже на чомусь
іншому натягати”72. Зауважмо, що іноді така економія була зумовлена
бажанням допомогти друзям, зокрема, Михайлові Кривинюкові, тому
витрати на вбрання вона вважала не першочерговими, а „надзвичайними”,
тобто не передбаченими, винятковими: „Зрештою, я б могла щось трошки
відтягти з „надзвичайних видатків” (наприклад], з убрання), але їх у мене
так мало, що вийшло б смішно мала сума (тих 30 frs., що я послала на
комісії і т. і. п. Крив[инюкові], я і то з бідою „відтягла”), та й то я знаю,
що побратим її від мене не прийняв би, знаючи, власне, мою теперішню
несамостійність”73. Це, очевидно, вплинуло також на формування певної
аскетичності й невибагливості як диференційних ознак у формуванні її
гардеробу, на противагу іншим членам її родини, про що йдеться в листі до
матері з Італії 28 грудня 1901 року з Сан-Ремо (надмірне зацікавлення тітки
Єлі й Меланії Хомівни відвідуванням магазинів). Крім того, Леся Українка
в цьому листі акцентує увагу на дисонансі повсякденного одягу її тітоньок і
узвичаєного в офіційних закладах Італії, що створювало ознаки комічності:
„В М[онте]-Карло приїхали поночі, коли вже сливе нічого побачити не
могли, розігнались на рулетку, але туди їх – не пустили! Так-таки просто
не пустили, сказали, що сюди в costumes de voyage (у дорожніх вбраннях
(франц.)) не можна йти, ось, кажуть, ідіть в отель, перемініть убрання, а
головно changez vos coiffures (перемініть ваші головні убрання (франц.))
(дами були в хустках, та ще й з „козиного пуху”), а тоді приходьте, і то
краще не сьогодні ввечері, а завтра рано, в 10-й (рано „панська публіка”
не буває в казино). Наші вже до рана не ждали, а в другій годині ночі
вернулись додому, іменно „не солоно хлебавши”…” 74. До речі, попередній
контекст цього листа, що стосується скуповування тітоньками різних товарів („дешевизни”) в Італії, відображає прихований осуд адресантки: „Еге
72
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ж, розігнались наші „тьотіньки” в Ніццу, а звідти ще й [в] Монте-Карло,
кликали й мене з собою, та я не схотіла, не варт мені тепер їздити. Воно й
добре, бо в тій подорожі не обійшлось без комічно-прикрих інцидентів.
В Ніцці наші дами так зайнялись біганням по магазинах та купуванням
всякої „дешевизни” (досить дорогої і не конче потрібної), що навіть не мали
часу подивитись на могилу Герцена (здається, просто забули про неї)”75.
У листах спорадично фіксовано оцінки Лесиного одягу іншими
людьми, як-от, враження лікаря Дерижанова про її „срібну подільську
вишиванку”: „…може, трапиться той чоловік, що продає срібні подільські
вишиванки, то купи їх (самим сріблом шитих, без шовку і золота) на одну
мужеську сорочку і пришли її, коли можна, пошиту, бо тут, не маючи
машини, пошити трудно; п. Дер[ижанов] побачив якось мою блузку з
срібною вставкою і прийшов від неї в нестям великий, все повторяв: „Ото
якби мені таку сорочку на літо!” Мені ще тоді прийшла ідея, що слід би
подарувать йому таку сорочку, тепер же воно й зовсім годиться, – буде
дарунком пацієнтки”76.
А отже, аналіз експлікованих в епістолярних текстах Лесі Українки
вестиальних ознак уможливлює формування лише своєрідного ескізу
до створення її словесного автопортрета з огляду на фрагментарність
актуалізації таких рис. Номінативне поле одяг, основу якого становлять
традиційні для гардеробу української інтелігенції кінця ХІХ – початку
ХХ століть найменування, відображає елементи, узвичаєні для її вбрання
з виразним тяжінням до вибору одягу з практичним функційним
призначенням, частково – окреслює індивідуальні уподобання фасонів і
кольорових гам. Важливою ознакою Лесиного гардеробу можна вважати
поєднання окремих європейських тенденцій моди в його створенні з
виразними національними рисами.
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CLOTHES AS THE MARKER OF INDIVIDUAL PREFERENCES: SKETCH TO LESIA UKRAINKA’S
EPISTOLARY SELF-PORTRAIT.
The actualization of lexical regulative ‘clothes’ in Lesia Ukrainka’s epistolary
texts was considered in this article. The register of nominative field, which
explicates it, was established. The nuclear and peripheral names, their stylistic
markers and correlation of linguistic norms in the end of XIX – in the begin- 99 -
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ning of XX century and modern ones were clarified. The role of ‘vestyzmy’ in
the creation of Lesia Ukrainka’s self-portrait was determined, the domineering
status among which in its idiolect belongs to the nominations ‘clothes’ / ‘odizh’,
‘odezha’, ‘vbrannia’ / ‘ybrannia’, ‘strii’, ‘vburatusia’ (wear), ‘shyty’ (sew), ‘vyshyvaty’
(embroider), ‘suknia’ (dress) / ‘plattia’, ‘palto’ (coat), ‘bluza’ (blouse), ‘bluzka’ etc.
The register of those elements of ‘vestyalnyi’ (n.a. vestido – dress) signs which
belong to the range of individual sender’s preferences was observed. The peculiarities of their functioning and variations of their explication were analyzed.
Key words: lingual portrait, clothes, ‘vestyalnyi’ features, epistolary text,
regulative, nominative field, self-portrait.

- 100 -

cialo i tozsamosc popr_17-11.indd 100

2016-11-17 10:04:15

Галина ГАЙОВИЧ

ТІЛЕСНІСТЬ ЯК ОДИН ІЗ РЕПРЕЗЕНТАТИВІВ
КУЛЬТУРНОГО КОДУ УКРАЇНЦІВ

У статті зроблено спробу аналізу тілесності через призму її репрезентації
в національних культурних кодах. На прикладі поетичних творів Тараса
Шевченка з погляду теорії тілесності досліджуються особливості понять
„українська людина” і „українська душа” як основоположних концептів
національної культури. Зроблений аналіз дозволяє глибше зрозуміти взаємозв’язок внутрішнього та зовнішнього рівнів – „душі” і „тіла”, – що є
єдиним цілим, допомагає побачити етнічні особливості певної людської
спільноти. Такі дослідження видаються важливими у світлі сучасних тенденцій, що простежуються в європейській масовій культурі, особливо в
тих її зразках, де тілесно-візуальні маркери самоідентифікації та соціокультурної репрезентації індивіда витісняють духовно-етичні.
Національна ідентичність віддзеркалюється насамперед у культурі,
адже в процесі тривалого спільного життя людський колектив виробляє
культурні коди, за допомогою яких і передаються особливості його буття
від найдавніших часів до сьогодні. Важливими сферами вияву специфічних
кодів окремого етносу є фольклор, література і мистецтво. Саме тут
відображаються ті тілесні (фізичні) та емоційні (духовні) стани, які репрезентуються в культурі етносу. Якщо ж погодитися з визначенням „етносу”
Ж.А. де Гобіно: „народ у своїй колективній сукупності, що у своїх численних
проявах і функціях становить собою реальну істоту, зосереджену в одному
тілі”1 та взяти до уваги те, що в сучасній науці розробляється також поняття
культурного тіла, то це дає підстави для міркувань про особливості певного
етносу та його культури у світлі новітніх інтерпретацій вчення про тіло
Ж . А . де Г о б и н о, Опыт о неравенстве человеческих рас, http://www.e-reading.
club/book.php?book=1021157, [26. 11. 2015].
1
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та тілесність людини. Цікавою з цього погляду видається думка сучасних
учених, зокрема відомого американського культуролога Г. Гумбрехта, про
те, що саме людське тіло уможливлює „ефект присутності” в реальності,
тобто в тій „соціальнй конструкції”, що її поділяє певна людська спільнота
і що є певною проекцією свідомості, стосовно якої існує соціальний
консенсус.2
У цьому дослідженні на прикладі поетичних творів Тараса Шевченка,
найбільш шанованого серед українців митця, зробимо спробу відстежити та
проаналізувати особливості „української людини” і „української душі” як основоположних концептів національної культури через призму теорії тілесності.
Якщо стисло згадати історію розвитку філософських категорій „тіла”
та „тілесності”, то можна виділити наступні етапи. Її початок пов’язують
зі вченнями Нового часу, зокрема з ім’ям Декарта. Продовження
досліджень цієї проблематики в європейській культурі припадає вже на
ХІХ – ХХ століття. Започатковане воно було в роботах Л. Фейєрбаха,
А. Шопенгауера, Ф. Ніцше, продовжене феноменологічними працями
Е. Гуссерля, М. Мерло-Понті, Ж-П. Сартра, а також сучасними розробками
з соціальної топології М. Фуко, Ж. Дельоза, Р. Барта та ін. Сьогодні ця
тема активно досліджується в працях як зарубіжних, так і вітчизняних
філософів, культурологів, релігієзнавців, антропологів, соціологів,
психологів, охоплюючи широкий спектр проблем. Зазначимо, що в цій
статті ми диференціюємо поняття „тіло” й „тілесність”, оскільки поділяємо
позицію тих авторів, які виступають проти ототожнення цих термінів.
Погоджуємося, зокрема, з українським культурологом О. Івашиною,
яка говорить, що поняття „тілесність” є ширшим, оскільки до неї можна
зараховувати, наприклад, матеріальність мови. 3
Поняття „українська людина” та „українська душа” в національній
культурі різних періодів, практично ототожнювалися. У вітчизняній
філософії, на думку М. Поповича, щодо „української душі” найпоширенішою
є концепція „кордоцентризму”, що бере свій початок від Григорія
Сковороди.4 Сучасний український учений вважає, що Г. Сковорода
2

G. G u m b r e c h t, In Praise of Athletic Beauty, Cambridge 2006, р. 346.

3

О. І в а ш и н а, Загальна теорія культури, Київ 2008, с. 144.

М. П о п о в и ч, Українська національна ментальність [в:] Проблеми теорії ментальності, за ред. М. Поповича, Київ 2006, с. 254.
4
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керується біблійним розумінням слова „серце”, тобто ґрунтується на
християнському вченні про тіло і душу, згідно з яким у кожному живе
дві людини. Він позначає символікою серця „розумовий центр”, „сутність
людини”, її душу, яка, в його розумінні, асоціюється з головою. Тож
сковородинські поняття серце (душа) й розум є тотожними і позначають
вищу сутність людини, досягти якої може не кожен. Іншу ж сутність людини
– тілесну, що має плотське походження і притаманна всім, – Сковорода
вважає „нижньою” й не приділяє їй багато уваги.
Якщо розглядати вчення „кордоцентризму” в зазначеному руслі, то
стає очевидною спорідненість цієї концепції з філософською позицією
автора теорії про дуалізм душі та тіла Рене Декарта. На думку Декарта,
розум (духовне тіло) і матерія (фізичне тіло) людини є єдиним цілим,
хоч і перебувають у постійній боротьбі між собою.5 Це вчення знаходить
відбиток також і в сучасних філософських трактатах. Про єдність душі і
тіла, наприклад, говорить сучасна дослідниця Світлана Толста, яка вважає,
що душа, хоч і нематеріальна, все ж є певною субстанцією, яка вдихає
життя в тіло, і в цьому смислі формує з ним єдине ціле.6
З філософією „кордоцентризму” глибоко пов’язана творчість Тараса
Шевченка, особливо романтична. Створені ним образи „душі”, „серця”
тісно переплетені також із найдавнішими міфологемами, характерними
для української ментальності. Зокрема душа змальовується, як щось
матеріальне, що може відділятися від людського тіла, може жити своїм,
окремим від людини життям:
„Душе моя,
Чого ти сумуєш?
Душе моя убогая,
Чого марне плачеш…” 7
В іншому випадку душа є втіленням думок, переживань автора, його
внутрішнього світу, – є його розумом (думкою) – і знову ж матеріалізованим:
„Я не одинокий, я не сирота –
Р. Д е к а р т, Описание человеческого тела. Об образовании животного, Москва 1989,
с. 423–460.
5

6
С. Т о л с т а я, Тело как обитель души: славянские народне представления, http://www.
fedy-diary.ru/html/112010/11112010-03a.html, [27 лис. 2015].
7

Т. Ш е в ч е н к о, Кобзар, Київ 1985, с. 208–209.
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Єсть у мене діти, та де їх подіти?
Заховать з собою? Гріх, душа жива!
А може, їй легше буде на тім світі,
Як хто прочитає ті сльози-слова,
Що так вона щиро колись виливала,
Що так вона нишком над ними ридала.
Ні, не заховаю, бо душа жива”8
То чи можемо вважати створені Шевченком образи душі тілесними?
Сьогодні в науковій літературі знаходимо багато спроб дати вичерпне
і об’єктивне визначення поняттю „тілесність”. Проаналізувавши ці
трактування, приходимо до висновку, що так чи інакше вони зводяться до
виявлення взаємозв›язку тілесного і духовного в людині. Душа в багатьох
культурах, а також і в українській, є тією силою, що дає життя людському тілу,
це місток який пов›язує тілесне і духовне в людині. З давніх часів і до сьогодні
українці вірять, що якщо душа покидає тіло, то людина помирає. Також у
національній культурі існує повір’я, що під час сну душа може покинути тіло
людини для того, щоб подорожувати. Дослідник особливостей українського
світогляду В. Гнатюк так описує це вірування народу: „за життя чоловіка
душа тримається його постійно. Покидає його лише у сні. Коли чоловік
спить, а йому сниться, що він перебуває десь далеко від свого місця, то
його душа дійсно є там, а тіло лежить на тім місці, де чоловік ліг спати”.9
Вважаємо, що саме цей культурний світогляд знаходить своє художнє
відображення у творах Шевченка, хоча й з творчим оздобленням у межах
романтизму. Специфіка Шевченкового використання образу душі випливає
з засадничих принципів романтизму. Тут варто згадати один з канонів
романтизму – образ двійника, який дозволяє автору розмовляти з ним,
як з живим суб’єктом:
„Отож я ліг спати…
Та й сон же, сон, напричуд дивний,
Мені приснився …
Дивлюся: так буцім сова
Летить лугами, берегами, та нетрями…
8

Ibidem, с. 67.

В. Г н а т ю к, Останки передхристиянського релігійного світогляду наших предків,
Київ 1991, с. 383–406.
9
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А я за нею та за нею,
Лечу й прощаюся з землею”10
Подані Шевченком образи сприймаються, як два „тіла” – сова й
людина – в особі автора, бо кожен з них наділений важливою ознакою
тіла: здатністю виконувати різні функції, можливістю рухатися. Створення
свого двійника, чи виокремлення в собі двох „людей” – „душу” і „тіло” –
дає можливість автору вести діалог, в ході якого він загострює увагу на
тих страхітливих картинах життя, яких уже пересічна людина просто не
помічає, бо вони для неї стали звичними:
„Он глянь, у тім раї, що ти покидаєш,
Латану свитину з каліки знімають,
З шкурою знімають, бо нічим обуть
Княжат недорослих; а он розпинають
Вдову за подушне, а сина кують,
Єдиного сина, єдину дитину,
Єдину надію! в військо оддають!”11
Такі болісні картини буття, ніби перемикають автора і знову повертають
його до власного реального тіла і він з мукою в голосі, знову ж таки в
руслі народної традиції, звертається до очей як частини людського тіла,
основною функцією якої є сприймання та передача мозкові всього, що
діється навколо людини в реальному світі, тобто є одним з фізіологічних
органів, який забезпечує людині „ефект присутності” в реальності, з
риторичними запитаннями:
„А он бачиш? Очі! Очі!
Нащо ви здалися,
Чом ви змалку не висохли,
Слізьми не злилися?”12
Отже, на цьому прикладі бачимо, що Шевченко не тільки використовує
у своїй творчості характерні риси романтизму, а й виходить за межі будьяких стилів в царину загальнолюдських проблем, при цьому, виявляючи
у них давні, глибоко традиційні риси української ментальності.
У своїй творчості поет використовує як готові вже національні куль10

Т. Ш е в ч е н к о, op. cit., с. 207.

11

Ibidem, с. 309.

12

Ibidem.
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турні коди, так і створює нові на основі свого власного досвіду та глибоких знань, непересічного розуміння „душі” свого народу. Одним із таких
кодів, є заклик до боротьби за свободу і акцент на правомірності таких
дій, адже їх підтримує сам Бог:
„Борітеся – поборете,
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!”13
Цей заклик був почутий українцями, бо повністю відповідав їхнім
культурним уявленням. Навіть сучасне покоління живе цим закликом,
що доводять події Єромайдану (2014 р.), коли нація повстала, відстоюючи свій цивілізаційний вибір, який хотіли в неї відібрати. Вважаємо, що
одним із культурних кодів українців є їхнє особливе відношення до волі. У
національній культурі розуміння незалежності, насамперед, – це свобода в
соціальному плані. Питання волі для українців особливо загострилося в 19
столітті, коли етнос через історичні обставини потрапив у повне соціальне,
політичне і культурне поневолення. Саме в цей період на кін виходить
Шевченко зі своєю соціально спрямованою поезією, де на передньому
плані – простий замучений український селянин з усіма його болями та
переживаннями. Саме через змалювання зовнішнього – тілесного – Шевченкові вдається показати всю глибину несправедливості і знущань над
людиною:
„Чорніше чорної землі
Блукають люди…
Село неначе погоріло,
Неначе люде подуріли,
Німі на панщину ідуть
І діточок своїх ведуть!”14
Однак Шевченко розуміє, що таке „тіло” (тут говоримо виключно
про зовнішній вигляд) є неприроднім для його народу, тому він не
зупиняється на констатації мук і поневірянь своїх земляків, а прагне,
за допомогою візій-спогадів про міцне, загартоване козацьке тіло,
пробудити в них той дух, який був притаманний цим народним
13

Ibidem, с. 285.

14

Ibidem, с. 425.
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героям. У цьому йому допомагає історичне минуле та розуміння тих
культурних концептів, що є визначальними для „української людини”.
Поет з кожним своїм новим твором все більше наголошує на тому,
що „Кайданами цілого тіла не закриєш. Заборонами, холодними
казематами не вб’єш теплого живого тіла”. 15 Незламність тіла для
Шевченка є наслідком стійкості сили духу, що відповідає теорії про
єдність душі і тіла.
Отже, проаналізувавши деякі аспекти досліджуваної проблеми, приходимо до висновку, що людська тілесність це багатовимірна, цілісна
система, у межах якої взаємодіють різні її рівні: внутрішній та зовнішній
(біологічний, психологічний, соціальний, культурний). У цій статті ми
лише окреслили винесену в заголовок тему. Аналіз тілесності через призму репрезентації в національних культурних кодах, втілених у творчості,
забезпечує глибше розуміння взаємозв’язку внутрішнього та зовнішнього
рівнів, що є єдиним цілим. Подібний аналіз допомагає побачити етнічні
особливості певної людської спільноти. Тож такі дослідження видаються
важливими у світлі сучасних тенденцій, що простежуються в європейській
масовій культурі, особливо в тих її зразках, де тілесно-візуальні маркери
самоідентифікації та соціокультурної репрезентації індивіда витісняють
духовно-етичні.
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CORPOREALITY AS ONE OF THE REPRESENTATIVE FEATURES OF UKRAINIAN
CULTURAL CODE
The article is dedicated to conducting analysis of the physicality via the prism
of representativeness in the national culture. By means of examples from Taras
Shevchenko’s poetry the specificity of notions „Ukrainian man” and „Ukrainian
sole” as basic concept of national culture is researched from physicality theory
viewpoint. The analysis provides much deeper understanding of interrelations
of external and internal levels – „sole” and „body” (i.e. physical meaning) – as
united (single) unit, helps to discover ethnic features of certain human community. Thus the research seems to be important within the European mass
culture trends specifically in the examples when physical and visual markers
of (self ) identity and social-cultural representation of the individual supersede
spiritual and ethnic one (identity).
Key words: body, physicality, national cultural code, „Ukrainian man”, sole,
ethnic, cordocentrism.
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Одним із завдань сучасного потрактування українського героїчного епосу
є з’ясування того, як носії епосу зберігали й передавали військовий досвід,
як кодували, а потім декодували військову інформацію, що в критичній
ситуації бою вимагала миттєвого автоматичного використання.
Середньовічні бої відрізнялися від сучасних контактним характером,
їхній результат залежав не від дисциплінованості й злагодженості дій, а
від природних задатків воїна, його індивідуальної фізичної підготовки,
вишколу й особистих якостей. Якщо надлюдські можливості героїв
міфологічного епосу були невіддільними від їхньої надзвичайної
зовнішності, то в героїчному епосі серед якостей воїна-богатиря
особливої ваги набувала швидкість реакції та сміливість, а не фізична
сила й витривалість, пов’язана з надмірними розмірами тіла. Напр.,
старий козак Ілля Муромець їсть за раз усього три калачики зернисті,
а зеленого вина за раз випиває на три п’ятачки мідні, на відміну від
татарських богатирів, які мішок хліба за раз з’їдають, по відру вина
випивають, чи Ідолища, що хвастає: „Я чарочку пью пива полтора ведра,
Я все кушаю хлеба по семи пудов, Я мяса ем – к выти быка я съем”1. Поняття „богатирська сила” набуває нової інтерпретації й потрактована як
„сила-дух” або сміливість. Ілля завдяки сміливості спроможний знищити
татарську „силу велику”, а ворогу заявляє: „Сили в тебе вдвоє більше,
ніж у мене, а сміливості й половини моєї не набереться”.
Груба фізична сила поступається силі розуму, яку культивують січові
герої-козаки: „Козак – як мала дитина: хоч багато поїсть, хоч мало – а
наїсться”2. У комічну ситуацію потрапляє турецький богатир Махмуд,
який сприйняв буквально вислів „мало каші з’їв”, та, наївшись понад силу,
1

Былины, Москва 1988, т. 1, с. 154.

2

Савур-могила: Легенди та перекази Нижньої Наддніпрянщини, Київ 1990, с. 52.
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лопнув у двобої. Козак Микита перемагає невірного супротивника не силою, а розумом і хитрістю3.
Героїчний епос зберігає рудиментарні риси обряду жертвоприношення,
коли за законом мультиплікації тіло мало здатність множитися багато
разів і відроджуватися в кожній часточці. Ворога-змія необхідно було
вбивати таким чином, щоб не допустити його відродження: бити мечем
за один раз, бо, за повір’ям, із другого удару він зцілиться, стане в десять
раз сильніший і вб’є тебе. У козацькому героїчному епосі ці міфологічні
уявлення зазнали перекодування: в описі смертельного удару увагу
акцентують на надзвичайній силі й підступності супротивника. Веремій
Волошин, який „двадцять літ за джуру пробував, І всі мої звичаї познав,
Дак се за мою хліб-сіль благодареньє мені оддав: А правою рукою чуть
мене пополам не перетяв…”4. Тіло переможеного січуть „на дрібен мак”
або спалюють уже не для подальшого відродження, а для остаточного
знищення (зауважимо взаємопроникність опозицій „розплодити –
знищити”). А розсічення тіла на частини переосмислюють як виняткову
наругу та знущання ворога-переможця над переможеним: „Не дуже го
порубано, Не дуже го постріляно: Головонька начетверо, А серденько
нашестеро, А ножечки на гишечки, Біле тіло, як мак, міло”5.
Паралельно в героїчному епосі залишається продуктивним уявлення
про те, що частини тіла богатиря мають окрему життєву силу й можуть
існувати самостійно. Особливої сакральності набуває „буйна голова”.
Зазвичай, вона велетенського розміру, як і тіло богатирів старого часу:
„Запорожці богатирі були – земля не держала! У нього, у того запорожця,
сім пудів голова! А вуса в нього такі, що як візьме було він їх у руки та
як розправить одного туди, а другого сюди, то і в двері не влізе, хоч би
ті двері були такі, що через них і тройка коней з возом проскочила б”6.
Портретна характеристика голови воїна включає опис волосся, очей, уст,
причому їхня знакова функція також утілена в метафорах життя і смерті:
„Скажи мені, ворон милий, гей, гей, Чи мій синок іще білий? Чи його очі
ясненькі, гей, гей, Та чи уста рум’яненькі? […] „Вже його уста синенькі, гей,
3

Героїчний епос українського народу, Київ 1993, с. 247–248.

4

К . Г р уше вс ька, Українські народні думи : у 2 т., Київ 2004, т. І., с. 130.

5

Героїчний епос, op.cit., с. 103.

6

Савур-могила, op.cit., с. 59.
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гей, Вже му волосся чорненьке, А на личку присідаю, гей, гей, Очі йому
випиваю!…”7. Голова зіставлена з окремим мікросвітом, функціонування
якого описане через кольористику (білий, червоний, золотий – ознаки
життя, синій і чорний – смерті). Очі як уособлення життя й сонця мають
безпосередній зв’язок із божеством і символізують світло й життя, а їхня
відсутність – темінь і смерть. Символіку смерті мають змій-супротивник,
хижі птахи, вороги: „Орли очі повиймали, А татари шаблю взяли”8.
Особливе смислове навантаження в героїчному епосі має язик. Язик
ворога – символ агресії, кровожерливості (Язик змія). У язичницькому
світобаченні на язик проектується вогняна природа божества. Язиком як
вогнем змія пролизує двері, тому її може перемогти лише володар вогню
– коваль, який прибиває язик змії до стіни (Іван – мужичий син, Урочище
Розора). Символіка вогняного язика поширена в християнському світобаченні. У книзі Ісаї язик Бога названий вогнем поїдаючим: „як огненний
язик пожирає стерню, а від полум’я никне трава, – отак спорохнявіє корінь
у них (грішників – Н. Я.), і рознесеться їхній цвіт, немов курява, Бо від себе
відкинули Закон Господа Савоата”9.
У народному епосі ритуал знищення тіла ворога зумовлює
знешкодження його мертвої голови: богатиреві витягують очі та вирізають
язик. Напр., змій обов’язково знімає переможеним голови, відрізує язики,
нанизує їх на нитку, а голови чіпляє на кілках навкруги свого помешкання,
а тіла героїв пече й з’їдає (Про Котигорошка). Герой, перемігши змія, також
„язики повиймав, кості попалив і попіл за вітром пустив” (Іван Білокрис).
Голова як окремий мікрокосм у героїчному епосі безсмертна, вона
має самостійне життя й здатність і після смерті тіла думати, говорити,
утікати від ворогів тощо. На полі бою голова переможеного героя прагне
не дістатися ворогам. „Самому Бунякові відтято голову, котра котилася
та тікала так із місця битви і ледве догнали її в полі, що за містечком
Тисменицею. Через те місце назване Погонею”10. Так само, за одним із
варіантів думи, утікає від ворогів голова зарубаного Івася Коновченка.
Голова навіть мертвого воїна, як свідчить пісня про смерть Кривоноса,
7

Козацькі пісні, Київ 1969, с. 210.

8

Савур-могила, op.cit., с. 188.

9

Книга пророка Ісаї 5, c. 24.

10

Героїчний епос, op.cit., c. 243.
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загрожує супротивникам: „Ой, як стала його головонька А тулуба шукати,
– Не вгадали а пани з ляхами, Яким шляхом утікати”11.
По вертикалі голова розташована вище від тулуба, так само, як світ
божеств розміщений вище від людського. Голова вінчає тулуб і відображає
динаміку активного руху вгору. Тіло ж набуває ознак пасивного виконавця,
підпорядкованого, підлеглого голові. Мертва голова богатиря – уособлення
мудрості, вона може давати поради, як перемогти супротивника (Ілля
Мурин). На відміну від тіла, голова має здатність відроджуватися. Легенда
Де взялися запорожці розповідає про чоловіка, який знайшов у дикому
степу над дорогою розкішну та красиву голову й заговорив до неї: „Ех,
воювала ти, буйна, воювала та й довоювалася!..” – „Ні, – каже (голова –
Н. Я.), – воювала я та й ще воюватиму!..”. Тоді подорожній вирішив покарати
голову за зухвалість і спалив її, а попілець забрав у хустину, привіз додому й поклав на лаві. А доросла донька, шукаючи солі, розв’язала вузлик
і покуштувала того попелу, від якого завагітніла й народила богатиря,
„такого ж хорошого, як та голова була хороша”12. У козацькому епосі повернення богатиря з потойбіччя усвідомлюють як метаморфозу-народження
козацької голови.
Сакралізація голови як уособлення духу й життєвої сили її володаря
відома в багатьох народів. Три, сім чи дванадцять голів змія символізують
його надзвичайну життєву енергію, чудовисько гине лише після знищення
всіх його голів. Як вінець тіла голова уособлює життєву енергію й
уважається носієм сили й мудрості, завдяки якій вона керує тілом. Знищити
воїна – означало зняти йому голову, оскільки вважають, що в голові воїна
зосереджена його життєва енергія. Бінарна опозиція „голова – тіло” набуває
інтерпретації „дух – сила”, „розум – сила”.
Голови переможених воїнів слугують для демонстрації сили переможця.
Казкові богатирі, напр., Котигорошко, після того, як убив змія, „голову
ізняв і на воротях, на тому частоколі, і настромив, щоб усім богатирям
та зміям видать, чия се велика голова на кілку на первому коло воріт
стримить” (Котигорошко). Казкова голова на частоколі візуально нагадує
голови богів, королів і героїв античності, які встановлювали на колонах
для їхнього подальшого магічного впливу на події. Трофейні голови при11

Ibidem, с.145.

12

Ibidem, с. 264.
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носять гарну славу переможцю й погану переможеному: „Стяв головочку
на копієчку Та й приніс її у свої краї Людям на хвалу, собі на славу”13. За
переказами, перед штурмом Азова в 1637 р. козаки давали клятву, що не
залишать тіла своїх товаришів, яким судилося загинути під Азовом, на
бусурменській землі, а відвезуть на свою землю до монастирського цвинтаря, оскільки турки мали звичай розривати козацькі могили, „відривати
в мертвих голови й, насадивши їх на кілки, виставляти на своїх кріпосних
стінах на ганьбу й страх”14. Відокремлення мертвої голови від тіла під час
поховання тлумачили як страшну наругу над покійником.
Усталеною була думка про те, що з трофейною головою сила
переможеного воїна переходить до його супротивника. Переможці
прив’язують голови ворогів за „жовті кучері” до стремен коня й забирають
із собою, у такий спосіб присвоюючи собі силу й енергію переможеного.
У колядках голови переможених богатирів чи царів воїни везуть у свою
землю як подарунок цареві („Ой торгом, торгом, та й сочевою”), за що
отримують певні почесті. Напр., у билині Олексій Попович зображена
трофейна голова переможеного Тугарина Змійовича, яка бенкетує у
Володимира-князя разом з іншими богатирями. Її приносять на бенкет
на дошці з червоного золота дванадцять добрих молодців, причому князь
визначає їй за столом почесне місце: голову ставлять у великім куті поруч
із княгинею Опраксією. Мертва голова не лише бенкетує нарівні з живими
гостями, а ще й „нечесно їсть”: по цілому буханцю за щоку кладе, усю лебідку білу за раз ковтає, закусуючи буханцем монастирським.
Очевидно, що мертва голова, у зв’язку з її ієрархічною вищістю над тілом,
вимагає особливого пошанування. Голову полеглого героя обов’язково
розшукують на полі бою, щоб оплакати й поховати з почестями: „Там
його голову знайшли, Там його дом збудували, Жовтим піском обсипали,
І калиною обтикали, Ще й дерною обложили, Келеп становили” (Дума про
Івася Коновченка, Удовиченка). Саме голова, а не тіло, в козацькому епосі
уособлює воїна: „Голово, голово козацкая! Як ти спила і з’їла, Хорошенько
сходила, По чужих землях пробувала, Козацкія звичаї добре знала, Тепер
ти ні о чом не дбаєш, Кроме собі правдивого судії Господа із небес желаєш”
13

Ibidem, с. 15.

М . Рыб л ова, Экстремалы дикого поля : основные этапы жизненного пути казака-воина [в:] „Мужской сборник”, Москва 2007, вып. 3, с. 219.

14
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(Дума про Івася Коновченка, Удовиченка). Звертання до полеглої козацької
голови, яке ми сприймаємо в думі як художній прийом, насправді мало зовсім інше, не художньо-естетичне, а сакральне й ритуальне навантаження:
„Голово козацька, голово молодецька, Чи є в тебе на Русі отець або мати,
Або сестра найменша? Якби отець-мати відали, Білу постіль би на смерть
слали, Або сестра найменша відала, То в неділю раненько б вставала,
Жалібненько оплакала, Так як би зозуля закувала”15 (Плач зозулі). Голова
уособлює енергію й силу тіла, а мертва голова наділена ще й мудрістю та
даром пророцтва, тому її вважають сакральною.
Міфологема голови в українському героїчному епосі має розгалужену
символіку. Бінарна опозиція „голова – тіло” в усній традиції стає моделлю
космосу, сім’ї та суспільства, набуває соціального смислового навантаження.
Напр., метафори „сонце світиться на небесах – Ігор князь в Руській землі”;
„хоч і тяжко тій голові бути без пліч – зле й тілу без голови”16 передають
єдність сонця й Усесвіту, а за асоціативним зв’язком – єдність князя
Ігоря й Руської землі як сполуку голови й тіла. Символіку голови й тіла
використав Г. Сковорода, описуючи єдність мікро та макрокосму. Опозиція
„голова – тіло” стає зразком для метафоричних опозицій „батько – сім’я”,
„герой – воїни”, „князь – піддані”, „гетьман – козаки”, „лідер – натовп”,
„неділя – тиждень” тощо. Сталі, інваріантні риси опозиції „голова – тіло”
в сімейному, соціальному, козацькому середовищі зумовлені глибинними
механізмами традиції.
Символіка голови як уособлення сили й душі героя в українському епосі
ближча до західноєвропейського, оскільки в східному епосі уособленням
сили й духу богатиря є його внутрішні органи. У традиційній тюркській
культурі силу й сміливість богатиря пов’язували з особливостями його
серця та печінки. Поняття „печінка” й „сила, міць” у тюркських мовах
синонімічні. Вважали, що велике й тепле серце є джерелом сміливості,
а печінка – джерелом сили, тому після перемоги над богатирем його
зазвичай розчленовували, щоб подивитися, які в нього серце й печінка17.
Вказівка на цей язичницький звичай збереглася в героїчному епосі: „Скакал
15

К . Г р уше вська, Українські народні думи: у 2 т., Київ 2004, т. І., с. 149.

16

Слово о полку Ігоревім, Київ 1989, с. 61.

С. Дмитр иев, Особенности поведения багатура в традиционной культуре народов
Центральной Азии [в:] „Мужской сборник”, Москва 2007, вып. 3, с. 117.

17
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ему Тугарин на белы груди, Порол ему белы груди, Вынимал сердце с
печенью”18.
В українському героїчному епосі чужоземний звичай ворогів набуває
зовсім іншої інтерпретації. У татарського богатиря печінки „стримлять
наверсі”, а перемогти його можна, відтявши їх, поки той спить (Бунякове
замчище). Вороги, вражені надзвичайною мужністю й сміливістю Морозенка, у живого виймають серце, бо лише так можна знищити героя:
„вийняли серденько Та й вкинули у воду” (Ой Морозе, Морозенку).
Невід’ємним елементом тілесного коду воїна є його руки та ноги.
Переможеного описують у двоїстому протиставленні „голова – тіло”, причому, зображуючи тіло, епічні співці обов’язково акцентують увагу на руках
і ногах. Парадигма „верх – низ” мовою двоїни тілесного коду виражається
як „голова – ноги”: „Коло шиї аркан в’ється, А по ногах ланцюг б’ється”19.
Троїстість Абсолюта на рівні тіла виражена в тернарній опозиції: голова
як „начало, що прямує вгору”, ноги як „начало, що тяжіє вниз”, і руки як
„начало, що рухається посередині”.
Сакральною силою наділені руки героя. Рука як мікросвіт героя має всі
його характеристики. У пісні орел виносить „із козацького трупа” праву
руку: „Та почав орел тую руку клювати, Почала рука і к орлу примовляти:
Не клюй мене, орле сизокрилий! Якби ж мене отець-мати знали, Вони
б мене у військо не давали; Якби ж мене братіки любили, Вони б мене з
двора не пустили; Якби мене та сестриці у дорогу виряджали, Вони б мене
рано оплакали”20. Рука – символ сили, дії, влади і захисту21. Вона здатна
передавати духовну й фізичну енергію та зберігає ці магічні якості й після
смерті тіла.
Особлива сила у правої руки. Христос сидить по праву руку від Бога.
Правою рукою Бог творить милосердя, лівою – справедливий суд. Правою
рукою благословляли, лівою проклинали. У героїчному епосі по правій руці
дізнаються про силу богатиря: „подивився (дідок) на праву руку (Довбуша)
та й каже: […] Маєш до того, синку, силу – з силою ти вродився”22. У праву
18

Былины, Москва 1988, т . 1, с. 311.

19

Героїчний епос, op.cit., с. 99.

20

І. Павл е н ко, op.cit., с. 951.

21

Основные проблемы эпоса восточных славян, Москва 1958, с. 313.

22

Героїчний епос, op.cit., с. 286.
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руку знахарі втирають чарівне, здобуте від пташки зело, від якого воїна
„жодна куля не візьме, а замок, хоч який, то отвориться, аби лиш притулити
долоню”. Символіка правої руки поширена в християнському живописі.
Десниця Божа, що з’являється із хмар, – символ Бога в християнській трійці.
Енергія правої руки, як і голови, незнищенна. Вважали, що руки
королів, релігійних лідерів і чудотворців мають цілющу силу. Навіть
грабіжники носили з собою праву руку повішеного злочинця як талісман
для досягнення удачі. Інтерпретація правої руки померлого воїна-богатиря
як найкращого помічника зберігається в козацькому епосі. Кошовий Сірко
заповів козакам: „Коли я вмру, то одніміть у мене праву руку і возіть її
за собою сім год. І куди ви будете повертати, там буду й я воювати”23.
Стверджували, що той, хто носитиме руку Сірка, володітиме магічними
здібностями так, ніби сам герой: „Якщо трапиться козакам яка пригода,
[…] бросайте руку у воду – хвиля утишиться, чи на землі – не буде вам
ніякого случаю”24. Отже, кодова міфологічна опозиція „хаос – космос”
формує тілесний код воїна-богатиря, що в соціокультурному середовищі
набуває значення культурного коду й розширює свої межі від мікросвіту
до меж Всесвіту.
Богатир має риси язичницького бога і пересічної людини. Козацьке
ж середовище здебільшого людське, а не богатирське. Типовий
козацький героїзм стає справою вишколу, а не магічного походження.
Козаки здебільшого воїни, а не богатирі. Їхня зброя хоч і називається
„богатирською”, але пов’язана із субстанціями історичної дійсності. У
козацькому бою цінують не лише фізичну силу, але й витривалість, хитрість, військову дисципліну, погодженість дій, знання правил, техніки
та прийомів бою, тобто вишкіл і здатність до правильної, передбачуваної
„своїми»”й незрозумілої для ворогів поведінки (думи Козак Голота, Атаман
Матяш старий, Івась Вдовиченко, Коновченко тощо).
Билини перестають узгоджуватися із запитами нового часу. Тема
походження воїна, його дитинства в думах стає другорядною, а на перший
план виходить тема військових пригод та битв. Для козака важлива потрібна
йому інформація, якою б він міг миттєво скористатися в моменти бою,
коли роздумувати ніколи. Саме таку інформацію вміщують „старші” думи.
23

Ibidem, с. 263.

24

Ibidem, с. 262.
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У думах молодість героя стає символом незрілості, нерозумності,
на противагу богатирству й героїзму в билинах. Героїзм асоціюється з
дорослістю, бувалістю, старістю й мудрістю. „Ще ти дитя молоде, Розумом
не дійшло, У походах не бувало, Крові християнськой не видало”, – попереджає Івася Коновченка полковник і не помиляється у своєму передбаченні.
Нерозумність поведінки героя призводить його до смерті.
В історичній дійсності посилюються зв’язки „герой – військо”, „отаман
– козаки”. Отаман – герой серед героїв, тому його ноша, його подвиги
найтяжчі. Він не богатир-одинак, а провідник війська товаришів-лицарів.
Гетьман водночас має бути батьком для молодих воїнів і взірцем героїчної
поведінки. Козацтво успадковує головний закон лицарів – закон вірності,
що поширює на християнську віру, родину, громаду, товариство, гетьмана
та в його особі державу. Поняття „героїчне” набуває суто національного
значення. Уособленням героя стають українські гетьмани, а героїчності
– народний український дух25 .
У процесі структурного аналізу усного героїчного епосу доходимо
висновку, що закони кодування інформації героїчний епос успадкував від
міфу, який мав ієрархічну систему кодів і допускав багато інтерпретацій;
засобом кодування слугували архетипні образи, а засобом збереження
інформації – індивідуальна та колективна пам’ять носіїв епосу. Міфологічна
модель світу стає зразком для опису тіла героя-богатиря, а кодова опозиція
„хаос – космос” спонукає до пошуку цих стихій у героєві й інтерпретується
як опозиції „сила – розум”, „голова – тіло” тощо.
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THE BODY OF AN EPIC COSSACK HERO AS A MICROCOSM IN THE UNIVERSE
This article offers a structural analysis of an oral heroic narrative. The author
provides an insight into the mechanisms of encoding messages that are inherited by this genre from mythology.
The epics retain some sacrificial motives. These stories are about heroic
exploits of a main character, who possesses characteristics of a mortal man and
a pagan god. His body expands by the rule of multiplication; his parts (head,
tongue, liver, heart, arms and legs) can exist independently; he is capable to
perform heroic or supernatural deeds suggesting the hero has magical powers.
In the course of time these mythological elements are being gradually
replaced. Intelligence seems to become more important than mere physical
strength for a hero. The perception of power is held as being primarily about
fortitude and courage. Such characteristics as valor, endurance, cunningness,
battlefield discipline and integrity, effective fighting techniques and combat
knowledge are as valuable in a Cossack army as physical strength. The ability
to mentor and promote positive behavior becomes of an utmost importance;
Cossacks uphold the values of loyalty to Christian church, to community, to
hetman and the state.
The review of this research suggests that the description of a warrior hero’s body imitates mythological conception of the world, in which the binary
opposition „chaos – cosmos” is being interpreted as the oppositions „strength
– mind”, and „head – body”.
Key words: heroic narrative, warrior hero, body, tongue, head, arms, legs.
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УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ ПІСНІ ПРО КОЗАКА-КОХАНЦЯ:
РОМАНТИЧНО-ЕРОТИЧНИЙ КОНТЕКСТ

У статті йдеться про особливості романтично-еротичного образу козакакоханця в українському пісенному фольклорі. Його виникнення зумовлено
доісторичним часом, умовами військового способу життя, традиціями
Запорозької Січі. Зазначено, що всі елементи пісні підпорядковані прояву
почуттів закоханих, особливо возвеличується душа козака, яка здатна на
глибокі переживання, емоційні прояви своєї внутрішньої сутності.
Ліричні пісні запорозьких козаків про кохання становлять чи не
найбільшу за кількістю групу в багатій та різноманітній за жанровим
складом народнопісенній творчості України, продуктивний період яких
припадає на час існування Запорозької Січі. Упродовж XVІ-XVІІI ст.
поетична скарбниця народу збагатилася ліричними й епічними творами
про козаків, які стали надбанням не лише українського, а й слов’янського
фольклору. Це пісні, в яких ліричними героями є козак і дівчина, а формою зв’язку між ними є обов’язкові образи-атрибути: коник вороненький,
криниця, річка, брід (вода). Почуття закоханих, їхні вчинки, розмови у
піснях передаються у романтичному дусі. Та особливо вирізняється
поетизацією почуттів образ козака, як носія мілітарної культури.
І хоча збиранням і вивченням ліричних пам’яток козацтва займалися
З. Доленга-Ходаковський, М. Максимович, М. Гоголь, А. Метлинський,
М. Костомаров, М. Закревський, С. Гулак-Артемовський, М. Лисенко,
П. Чубинський, Я. Головацький, М. Драгоманов, Я. Новицький, І. Манжура,
Д. Яворницький, І. Франко, Ф. Колесса, М. Грушевський, М. Рильський,
Б. Кирдан, О. Дей, С. Грица, В. Буряк, Д. Федоренко, Дж. Грабович,
Н. Кононенко, Н. Пазяк, Н. Ярмоленко, все ж нез’ясованим залишається
проблема осмислення образу козака-коханця в системі українського
пісенного фольклору. Це і є метою нашої публікації.
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Відомо, що умови козацької вольниці сприяли особливим стосункам
між чоловіком і жінкою. Козаки були вірними християнами і, щоб цілком
виконати обов’язок козацького життя, слід було відмовитися від усіх
родинних зобов’язань, бо як сказано в Євангелії „неодружений дбає про
Господа, одружений про дружину”. Отже, життя запорозького козака
було своєрідним аскетизмом, але аскетизмом, не запозиченим із зовні,
а здобутим власним досвідом: „лицарю й лицарська честь: йому треба
воювати, а не біля жінки пропадати”1. Власне, пісенна етика представила
лицарсько-козацький тип людини: чоловіка-воїна і чоловіка-коханця,
особливість якої в тому, що козак не мав права одружуватися. Цей звичай
був пов’язаний із традиціями первісних чоловічих військових громад,
члени яких були неодруженими й присягалися повністю присвятити усе
своє життя військовій справі, а тому існувала сувора заборона входження
жінок до їх складу2. Очевидно, що в Січі жили виключно нежонаті козаки.
Суворо дотримуючись звичаю парубкування, вони зовсім не допускали
в Січ жінок. За свідченням Д. Яворницького, окрім нежонатих козаків,
що проживали в Січі, були ще жонаті. Вони таємно, без відома старшин,
навідували жінок. Нежонаті козаки звали себе, на відміну від жонатих,
лицарями й товаришами3. Закономірно, що лірична пісня у багатогранній
художній формі відтворила своєрідне ставлення запорозьких лицарів до
жінок. Так, запорозьке товариство, складаючи жартівливу пісню Славні
люди да ті запорожці, переконувало людей в тому, що запорозькі козаки
навіть вигляду жінок не знали, і тому над собою глузували:
„Побачили вони цаплю на болоті, –
Отаман каже: „Оце ж то та й дівка”.
А кошовий каже: „Я з нею женихався”.
Осавул каже: „А я й повінчався”.
Той факт, що у Січ не допускали ні жінок, ні матерів, ні дівчат та сестер,
був зумовлений тим, як визначав М. Грушевський, що козак сповідував
подвійну етику, бо

1
Д. Я в о р н и ц ь к и й, Історія запорозьких козаків [в:] Українські традиції, за ред.
Н. Ф оміної, Харків 2004, с. 193.
2

Л. З а л і з н я к, Нариси стародавньої історії України, Київ 1994, с. 148.

3

Д. Я в о р н и ц ь к и й, оp. сit., с. 192–194.
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„він почуває себе членом воєнної організації супроти людності
цивільної, чи філістерської, і вважає своїм правом, а навіть молодецтвом
топтати родинну мораль, – і тоді, коли він вертаючись до своєї родини,
почуває себе членом роду, підвласним його обичаю і моралі, і боїться
кинути на дівчину найменшу тінь – бо сватати має.”4
Цей козацький звичай,
„був, по всякій правдоподібності, продовженням обичаю давнішого,
так як він існував в обставинах князівського і докнязівського ладу, тодішніх
організацій дружини – молодіжи і ще з старших, передкняжих часів, а
правдоподібно – ще з передроселення, коли також, мабуть, мали місце
організації молодіжи, а з тими і конфлікти інтересів родини і племені”1.
Тож козак більше віддавався військовій справі, яка була своєрідним
проявом кохання. Мотиву безнадійного кохання дівчини до козака
передував мотив зустрічі, що представлений у піснях: Ей, у полі криниченька
темніє, Шумить вода, гуде вода, колесо обливає, Вийду я за ворота, не бере
мене охота. І хоча козак у цих піснях зображений не самотнім, та його
функція – пасивна, оскільки відбувається зміщення смислового акценту
на образ криниці, річки, броду (води), що є формою зв’язку між козаком
і дівчиною. Якщо козак є об’єктом кохання для дівчини, то криниця є
важливим атрибутом-символом, що уособлює кохання дівчини до козака:
„Ей, у полі криниченька темніє,
Там молодий козак з неї воду піє.
Як напився, зажурився – дівчина полюбила”5.
Сюжет цієї пісні дуже близький до поширеної на ті часи аматорської
народної картини Козак і дівчина біля криниці. Вивчаючи канонічний сюжет
цієї картини, О. Найден відзначав, посилаючись на М. Костомарова, що:
„вода у слов’ян асоціювалася не тільки з фактором життя, а й смерті,
до того ж смерті, пов’язаної з темрявою й холодом. Підкреслити це в
даному разі уявляється справою важливою, оскільки дівчина біля криниці
у своїй основі – втілення і самої криниці, і криничної води з її магічними
життєдайними та смертоносними властивостями; вона також богиня
родючості Криниця, і діва – наречена Сонця. Водночас парубок (воїн,
4

М. Г р у ш е в с ь к и й, Історія української літератури, т. 1, Київ 1993, с. 265.

5

Українські народні пісні в записах Зоріана Доленги-Ходаковського, Київ 1974, с. 442.
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козак) біля криниці,… теж становить утілення цілої низки фольклорних
властивостей, символів і функцій, серед яких важливе місце посідають
смертоносні начала, пов’язані з вогнем, – найбільш характерною прикметою
змія.”6
Будучи представником військової організації, козак і в мирних
умовах не полишає своєї героїчної функції, яка набуває еротичного
характеру. „Соціальні факти, які приносяться з організацією
парубоцької верстви й використовуванням її в інтересах оборони
і взагалі воєнної сили, з свого боку, додають нові психологічні
мотиви, які заволодіння дівчиною зв’язують спеціально з воєнним
заняттям і роблять еротику одною з приналежностей чи окрас
воєнної спеціальності” 7. Отже, козак був героєм не лише на війні, а
й у повсякденному житті, коли вільно поводився з жінками, свідомо
порушував звичаєві норми, що склалися упродовж існування соціуму.
Доказом такого твердження є ліричні пісні, в яких розкриваються
найінтимніші стосунки між козаком і дівчиною (жінкою, дружиною,
вдовою, коханкою, шинкаркою). Пісні цієї групи є пізнішого
походження, оскільки, з часом мотив боротьби козака з турецькотатарськими нападниками був витіснений темою кохання козака до
дівчини. Акцентуючи увагу на духовному стані козака, а саме на його
багатопанорамних картинах інтимного та побутового життя, пісні
насичені символікою та художніми деталями. Хоч ці пісні об’єднані
єдиною темою кохання, та все ж вони поєднують усі почуття козака
– від ніжної прихильності, закоханості до ненависті та зради. Ці пісні
є романтичними, сумними, драматичними, відзначаються глибоким
психологізмом, насичені деталями козацького побуту. Та особлива
їх відзнака в тому, що за допомогою традиційних художніх прийомів:
символів, психологічних і образних паралелізмів, метафоричних
порівнянь розкривається світ дівчини, що протистоїть світу козака –
„людини, дороги і степу, людини, так би мовити, зі сторони, озброєної,
іноді навіть чужої… Адже у своїх атавістичних іпостасях воїн був
6
О. Н а й д е н, Образ воїна в українському фольклорі: Семантичні та образні аспекти,
Київ 2005, с. 214–215.
7

М. Г р у ш е в с ь к и й, оp. сit., с. 147.
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з’єднаний із змієм-драконом, який охороняв криниці, здійснював
облогу міст, вимагав у вигляді жертви-данини дівчат, царських дочок”8.
Пісенна лірика про інтимні стосунки між козаком та жінками
увиразнює відмінність цих стосунків від морально-етичних принципів,
за якими жили селяни. За народною традицією воїн-козак не смів
залицятися до дівчини. Козак хотів кохати, але не міг зректися кочового
способу життя, свого покликання боронити рідну землю від неприятеля,
до того ж він постійно перебував у військових походах, наражавсь на
небезпеки. Тоді, як дівчина, понад усе, прагнула створити сім’ю. Ось
чому народна мораль не лише засуджувала, а й застерігала козака од
непоправних, розгульних дій:
„Іде козак дорогою, підківками креше,
За ним, за ним дівчинонька русу косу чеше.
Руса коса до пояса, за поясом квітка,
Не зачіпай, вражий сину, бо засватана дівка”,
– йдеться у пісні Ой на горі нивка, сама материнка9. Та й сам козак
визнавав, що єдиною метою його життя була воля. Пізнавши відкритий
простір степу, козак не спроможний був сприйняти мораль родини, селян,
що жили за законами землі. А отже, він не лише протистоїть землеробській
моралі, а й виступає порушником традиційних засад морально-звичаєвої
культури. Свідченням є прийоми самохарактеристики і самоаналізу, до
яких вдається козак у пісні Іде козак дорогою. Вони яскраво відтворюють
його психологію:
„Помагай Біг, женце! ”:
„Ой я козак з України,
Козак з чуба, козак з міни,
Нігди в світі не заплачу,
Як хто грає, то я скачу.
Штани мої шаровари сліди замітають,
А в кишені три шеляги, і ті заважають.
Один шеляг на тютюн, другий – на табаку,
Третій шеляг шинкарочці, щоб пустила в хату”10.
8

О. Н а й д е н, оp. сit., с. 226.

9

Українські народні пісні, оp. сit., с. 458–459.

10

Ibidem, с. 640.
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Окрім чеснот і гарної вроди, козаки захоплювали дівчат неймовірними
романтичними стосунками, які були зумовлені їхнім світобаченням. Ці пісні
становлять окремий цикл ліричних творів про побачення, закоханість,
залицяння козака до дівчини та розлучення через наговори. У пісні
Там недалечко од Сорочина11 дівчина „козаченька обморочила” та й ще
обдарувала за кохання: подарувала йому чоботи, коника, шабельку, лучок,
хусточку та й ще капшук грошей дала. У пісні Іде козак улицею, не зайшло ще
сонце козак обіцяє щиро кохати дівчину, якщо вона пустить його ночувати.
Дівчина погоджується за умови, якщо він її не зганьбить. Та у козака інші
наміри, – аби поживитися. Про козака, що кохав дівчину і хоче відкупитися
від неї, йдеться у пісні На битой дороженци білий камень лежить12. Про
те, що дівчина, кохаючи козака боїться неслави, йдеться у пісні Вийшла
зоря звечора, місяць не підбився 13. У варіанті пісні Видно поле Синявоє
і місто Синяву 14 дівчина, кохаючи козака, просить його не вводити її у
неславу. Але козак щиро застерігає дівчину, щоб йому не вірила. У пісні
Ой в полі криница безодна15 дівчина боїться неслави, тому просить козака
не ходити до неї. Але козак не має сорому, пропонує дівчині мандрувати з
ним. І хоча, подібне ставлення до жінок було і в лицарів чернечих орденів
середньовічної Європи ХІІ-ХІV cт., та все ж у запорозьких козаків були
свої відмінності. Вони полягали в тому, що як писав А. Скальковський:
„Запорожець як людина міг кохати жінок, але кохав їх не як хоробрий лицар
Середньовіччя, а як православний громадянин, не як мусульмани, а просто
як козак чи січовик. Одружуватися не міг, за втрату цноти (надто в Січі) міг
поплатитися головою”16. Громада суворо карала тих, хто не дотримувався
народних звичаїв. Тяжким злочином для козака вважалося знеславити,
осоромити дівчину. За це йому доводилося терпіти покарання од своїх побратимів, або спокутувати гріх усе життя. Так, пісня фіксує трагедію, коли
козака забили на смерть, бо знеславив дівчину:
11

Ibidem, с. 416.

12

Ibidem, с. 411.

13

Ibidem, с. 414.

14

Ibidem, с. 415.

15

Ibidem, с. 464.

А. С к а л ь к о в с ь к и й, Історія Нової Січі, або останнього Коша запорозького, Дніпропетровськ 1994, с. 211.

16
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„Полюбила козаченька, били-бись ми жили,
Наважили двораченьки, вже єго забили”17.
Про порушення козаком звичаю парубкування йдеться у пісні Ходить,
блудить козак по діброві18. У цих піснях хоч і йдеться про почуття козака,
його сумніви, прагнення, бажання, та все ж більше уваги відведено коханій
дівчині, з якою кохався, яку обіцяв не полишати, тобто, що була причетна до його зрадливої долі. М. Грушевський визначав, що ще О.Потебня
„вказав на той інтересний факт, що у різних слов’янських племен слово
храбр, хоробрий, воїн, означаючи героя, заразом значить також і жениха. З
цього становища він радив оцінювати і назву козака в нашій піснетворчості,
яка означає вояка і заразом аманта, героя еротичної лірики”19. Образ козака
у цих піснях поступово еволюціонує, набуває конкретної реальності: із
рангу символу героїко-історичного минулого він перетворюється на
носія національної просторово-космологічної ідеї, що протистоїть жінці
– представниці землеробської культури. Усі елементи змісту і форми
пісні підпорядковані прояву почуттів закоханих. Особливо звеличується
душа козака, яка здатна на глибокі переживання, емоційні прояви своєї
внутрішньої сутності. Про це йдеться у пісні Чом соловей не щебече?
Голосу не має:
„Ой чим козак не жениться? Бо щастя не має.
Утратив я щастя – долю через тую неволю,
Утратив я фортунину через тую дівчину”20.
Кохання до дівчини привносило в життя козака лише нещастя, бо
позбавляло його можливостей сумлінно виконувати свій святий обов’язок
– захищати рідний край. Його положення роздвоюється: з одного боку він
прагне насолодитися коханням, а з іншого – його переповнює нестерпне
бажання повоювати, щоб відчути недовготривалу волю, славу.
Козацька пісенна лірика представила еротичний образ козакавоїна, що містить у собі рудименти сонячного божества, потойбічного
змія та сакрального предка-символу, а також романтичні аспекти
образотворення: надзвичайну чуттєвість козака, його надприродні
17

Українські народні пісні, оp. сit., с. 459.

18

Ibidem, c. 642.

19

М. Г р у ш е в с ь к и й, оp. сit., с. 147.

20

Українські народні пісні, оp. сit., с. 645.
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можливості, дух нездоланності та волі, що передано через персоніфіковані
сили природи.
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UKRAINIAN FOLK SONGS ABOUT COSSACK-LOVER:
ROMANTIC AND EROTIC CONTEXT
The article deals with romantic and erotic offences of Cossack-lover in Ukrainian
folklore. Their origin is predefined by ancient times, terms and military traditions
of Zaporozhian Sich. All elements of a song display falling in love, the soul of
Cossack, which is emphasized. Falling in love with the young woman often
results in hoodoos depriving Cossack’s skills to execute the sainted duty – to
protect borders. His mind is divided: from one side he aims at enjoying the love,
from the other strives to fight. Cossack’s lyrics and poetry present the erotical
appearance of Cossack the Warrior, who contains the rudimentary organs of
sun deity, Netherworld’s serpent, has sacral character. Folk songs show the
extraordinary sensuality of Cossacks, their „eldritch” possibilities, the spirit
of insuperability and will, that is passed through personified forces of nature.
Key words: lyric songs, reason, appearance, Cossack the Warrior, hero,
lover, ancestral character.
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ЛЮДСЬКЕ ТІЛО В ДИСКУРСІ МАНЬЄРИЗМУ

Проблема відображення уявлення про людське тіло є важливою складовою наукових досліджень не лише на сучасному етапі. Історія розвитку
людської цивілізації демонструє різноаспектність в дослідженні даного
феномену: тіло було предметом прискіпливої уваги давніх жерців, пізніше філософів, далі культурологів, антропологів, психологів тощо. Кожна
культурна формація по-своєму розглядає проблеми співвідношення та
взаємодії духу та матерії, природи та суспільства, виробляє свої критерії
ставлення до людини, до тілесних практик і людського тіла. В античні
часи людське тіло сприймається як утілення краси та космічної гармонії,
в середньовіччі – як осереддя гріховності, і зовсім по-іншому трактується
людське тіло в естетиці Відродження, бароко та класицизму. В цей час
створюється своєрідна антропологічна парадигма сприйняття людини,
яка передбачає доцільність обговорення проблеми тілесності поряд із
поняттями її душі та духу. Неоднозначність трактовки духу та плоті отримує нову інтерпретацію у філософсько-культурній парадигмі маньєризму,
становлення якого дослідники датують XVI ст.
У сучасних літературних і загалом мистецьких течіях, які формуються
на черговому зламі століть, простежується дедалі більше спільних рис із
культурною парадигмою XVI-го століття у її різних аспектах і проявах. А
розгляд таких віддалених у часі культурно-історичних аналогій нерідко
слугує висвітленню питомих рис сучасних мистецьких феноменів. Цим, на
нашу думку, й визначається актуальність цього дослідження, де нас цікавитиме специфіка опису людського тіла в дискурсі маньєризму. Об’єктом
цієї праці виступають особливості концептуалізації феномену тілесності у
творах українських авторів XVI ст. Метою дослідження є аналіз соматизмів
у маньєристичних текстах з метою виявлення і характеристики тілесного
коду як складового елемента equilibrium prodistinata.
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Маньєризм є малодослідженим феноменом у контексті української культурної парадигми. Проте немає одностайності щодо сутності
маньєризму й у працях європейських дослідників, що спричинено особливостями цього явища з його внутрішнім дуалізмом та іманентно притаманними цьому стилю характерними рисами. Маньєризм трактують то
як „стиль”, то як „добу”, то як своєрідний „стан душі”, то як певний різновид
філософської течії. 1
Більшість дослідників дотримуються думки про неоднорідність
маньєристичного стилю й залічують до маньєризму концептуально антагоністичні твори мистецтва, наприклад, графічний цикл Любовні позиції
(I modi) Д. Романо та живопис Доменіко Беккафумі. Спроби описати сутність даного феномена за допомогою категорій, вироблених літературознавством, спричинили створення паралельних порівнянь творів живопису
та літератури в межах ХVІ–ХVІІ ст., які тією чи іншою мірою пов’язані з
концептуалізацією сфери тіла людини. Зокрема, образ Гамлета Кристин
Бюси-Глюксман порівнює з портретом Уголіно Мартеллі роботи представника флорентійської школи Анголо (Анжело).
В естетиці художніх напрямків сутність маньєризму визначається
співвідношенням суб’єкта, що творить, та об’єкта, який ним твориться.
Незалежно від сфери реалізації в будь-якому виді мистецтва (живопис,
скульптура або література) розв’язання проблеми відображення людського
тіла в рамках цього напрямку здійснюється в дусі неоплатонізму, коли
людина мислить і творить на підставі чуттєвих даних, конструюючи
та перевіряючи їх за допомогою отриманих від Бога й тому вроджених
внутрішніх форм2. Хоча в працях теоретиків маньєризму Джованні Паоло
Ломаццо та Федеріко Цуккарі людська особистість й далі трактується як
така, що цілковито визначається божеством, але сприйняті нею тілесні
форми вже розуміються як суб’єктивні. Цуккарі запроваджує в обіг поняття
„внутрішнього малюнка”, за допомогою якого, на думку автора, митець
може збагнути чуттєві сприйняття, а також створити художній твір. У такий
спосіб, якщо йти за ідеєю Цуккарі, тілесність не відкидається, а неминуче
обробляється й оформлюється в людській свідомості. Митець повинен
1
A. Hau s e r, Mannierism:the Crisis of the Renessance and Origin of Modern Art, London 1965;
G .D u b oi s , Le manierisme, Paris 1979.
2

А. Л ос е в, Эстетика Возрождения,http:// www.psylib.org.ua/ books, [11.01.2016].
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наслідувати природу, але не рабськи, а творчо. А феномен наслідування
(мімезису), як відомо, безпосередню пов’язаний із феноменом людського
тіла, оскільки, згідно з Платоном та Аристотелем, будь-яке наслідування
природи відбувається через різноманітні вияви тілесності – голос, рухи
тіла. Засадничим критерієм визначення стилю маньєризму в такому
контексті стає складність: складність власного „ego”, складність об’єкта
та складність суб’єкта. Логіка розвитку суб’єкт-об’єктних стосунків,
власного „ego” та суб‘єктивно-об’єктивних форм його відтворення в
дискурсі маньєризму робить тілесність способом відображення не лише
людської сутності, а й навколишнього світу.
Погляди українських гуманістів на тілесний і духовний первень у
людині, на співвідношення розуму та відчуттів формувалися на основі
переосмислення уявлень вітчизняних попередників та синтезу їх із
новітніми ідеями західноєвропейського Відродження3. Значну увагу
питанням тілесності та сутності людини як відображення мікрокосму в
структурі Всесвіту приділяти С. Оріховський, К. Сакович та К. Транквіліон-Ставровецький. Зокрема, Кирило Транквіліон-Ставровецький у Зерцалі
богословія зазначає, що людину створено з видимого тіла та невидимої
душі. Видиме тіло, як і нежива природа, складається з чотирьох елементів:
плоть із землі, кров зі води, дихання з повітря, а теплота з вогню. Транквіліон
розрізняє п’ять чуттів, за допомогою яких людина сприймає „сладість і
красу” видимого світу. „И тими пятма чувствами, – пише автор, – [людина]
приємлет видимий и невидимий существа: двома чювстви – видимоє:
зріниєм ока и доткненям; трома же – невидимоє: вкусом невидимую
сладость и горесть, ноздрами обоневаєт невидимую вонность, слухом
приймаєт невидими гласи”.4 Так, за Транквіліоном, джерелом знань про
світ виступає чуттєвість людського тіла. Смак є грубим, тому що людина
відчуває його лише тоді, коли язик торкається чогось. Нюх подібний до
води – він здатний відчути „вонность или смерд”. Слух є ще досконалішим,
оскільки далеко розповсюджує свою силу, приймає здалеку голоси і
3
B. Л итвин ов, Рене с анс ний г у м ані зм в Ук р аїні , http://litopys.org.ua/lytv/lyt06.
htm [11.01.2016].
4
Л. Пил яве ць, Гуманістичні тенденції в поглядах на людину й суспільство Кирила
Транквіліона-Старовецького [в:] Європейське Відродження та українська література
ХIV-XVIII ст., під ред. О. Мишанича, Київ 1993, с. 176.
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розмірковує про них. Найтоншим серед усіх органів чуття є зір, який,
подібно до вогню, здалеку обіймає всяке тіло і осягає його: „І яко в тілі
очи всю красоту мира сего зрят[ь], тако и в души ум – многозрительное
око. Той зрить видимая и невидимая, небесних і земних многую красоту,
и тіх доброти наслаждаєт[ь]ся”5. Таким чином, у тлумаченні почуттів
Транквіліоном простежується початки сенсуалізму, який утвердиться
в літературі пізніших часів. В інтерпретації Траквіліона уявлення про
тілесність формуються на основі відчуттів, що відображають стан
„чуттєвої тканини” і представляються мислителем в образі тіла та
тілесної поведінки. Здатність розрізняти відчуття, які пов’язані зі
сприйняттям тіла, зумовлює можливість виявлення внутрішнього та
зовнішнього, тобто можливість визначати прояв тілесності. Тіло як
даність сприймається цілісно, а пізнання власної тілесності здійснюється
на основі усвідомлення відчуттів та почуттів, які виникають в процесі
тілесної дії.
До тих українців, внесок яких у ренесансну культуру Речі
Посполитої був особливо вагомим, належить Станіслав Оріховський,
„рутенський Демосфен”, особистість, якій було притаманне об’єднання
різних ідентичностей, про яких говорили „русин родом, польський
громадянин” 6 [М.Сумцова]. Однак у працях вітчизняних і зарубіжних
дослідників проблеми формування авторського ідіосилю, його
мовної особистості розглядаються лише в загальних рисах у
межах традиційного підходу і не торкаються так званої „психології
творчості” та реконструкції ментально-вербального світу митця з
огляду на складність художньо-філософської парадигми, яка зумовила
формування його особистості.
Латиномовна творчість С. Оріховського є відображенням ідей
християнського гуманізму. Внутрішній семантичний світ публіцистичного
тексту Оріховського має проблемний статус, оскільки в контексті ідей
гуманізму автор подає нове тлумачення християнства як учення про
людське тіло та мораль, яке співвідноситься з природними законами.
У латинськомовних творах С. Оріховського тілесність виступає як
5
В. Шин к ар у к, Пам’я тки братських шкіл на Україні (кінець ХУІст. початок ХУІІІст.):
Тексти і дослідження, Київ, 1988, с. 237.
6

Н.Сумцов, Станіслав Оріховський, „Киевская старина”, 1888, кн. 23.
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образ, як знак, який наповнюється символічним значенням. Оскільки
погляди українських мислителів на тілесну та духовну природу людини
формувалися не лише під впливом ідей європейського Відродження, а
також і як переосмислення візантійського розуміння людини, згідно з
яким душа булa нерозривно поєднана з тілом, тілесність часто виступала
предметом їхніх роздумів. Людина осмислювала тілесність не тільки через
усвідомлене сприйняття власного тіла, а й через певну соціокультурну
модель. У контексті ідей європейського Відродження людина розглядалася
як творець земного буття, тому для українських мислителів, Оріховського
зокрема, людське тіло та його частини виступали засобом концептуалізації
світу „людини зовнішньої” і „людини внутрішньої”. Рефлексія над власним тілом служила джерелом створення стилістичних фігур. Наприклад: „Проте раніше треба піклуватися про тебе як про голову, а вже
потім про сенат..7; „Отже, якщо тебе запитають: „Хто ти?” – відповідай
побожно й правдиво так: „Я – король: вуста, очі й вуха закону, а точніше,
інтерпретатор закону, який присягнувся віру в королівстві зміцнювати і
нічого іншого не робити, як тільки те, що закон велить”8; „Відкрий же вуха
й дослухайся: звідусіль почуєш жалібний плач і стогін своїх підлеглих, у
яких відібрано також свободу”9; „Там не мозолитимуть очі вродливі личка,
не чутимеш пісень, не вдихатимеш парфумів, не смакуватимеш ласощів,
не витанцьовуватимеш.”10
Використання в авторському тексті соматизмів свідчить про те, що
тіло сприймається абстраговано, а виступає як інструмент відображення
авторського світосприйняття, як певний знак, що породжує у свідомості
реципієнта образ, пов’язаний з експлікацією або окремої частини тіла,
або всього тіла. При цьому тілесний (соматичний) код визначає не
тільки частини тіла, а і його специфічні характеристики – і кількісні або
якісні, і описи їхніх ментальних, емоційних і просторових „вимірів”, які
надають їхнім природним якостям функціонально значимі для культури
смисли. Приміром: „У цій справі ти зробиш те саме, що й художники, які,
7
С. Ор іх ов с ький, Напучення польському королеві Сигізмунду Августу, пер.
В. Литвинов, http://litopys.org.ua/human/hum04.htm, [11.01.2016].
8

Ibidem.

9

Ibidem.

10

Ibidem.
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бажаючи показати свою вправність, самі себе малюють перед дзеркалом.
Це найвищою мірою притаманне живопису. А якщо художник, власне
обличчя з дзеркала малюючи, не може досягнути правдоподібності, – хто
ж інший йому повірить?”11
Реалізація соматичного коду в авторському тексті може бути представлена
опосередковано: людина символічно живе в шкірі тварини, але й тварина
може жити в шкірі людини. „Уяви собі, що хтось у людську шкіру зашив
таких, наприклад, трьох диких звірів: вепра, ведмедя та лева… Чи тобі дуже
б захотілося мати таку шкіру, якби уздрів її рухи і почув страшне рикання?”12
Автор відтворює ланцюжок, в якому означальне й означуване постійно
міняються місцями. Тіло людини виступає не тільки як матеріальний
об’єкт, а як логічна абстракція.
Розглядаючи соматизми в трактаті С. Оріховського, не можна залишити
поза увагою застосування тілесного коду на позначення держави. У
концептуальному баченні сутності держави та її ідеального управління
Оріховський наслідував вчення Платона, який в Державі говорив, що
„ідеальний поліс” має будуватися за моделлю організму. Наприклад: „Цю
другу частину справедливості ти мусиш цінувати у твоїй державі, яка є
немов ліками для зцілювання ран. Отже, піклуйся, щоб тіло республіки
було здоровим, бо в цьому найвища похвала королеві, як і лікарю. Та
коли певні члени твоєї держави захворіють якимось ґанджем, лікуй їх за
законами так само, як це роблять лікарі”.13
У Законі про целібат та Посланні до папи, С. Оріховський, відкидаючи
аскезу, підносить красу тілесності людини. Щоб показати абсурдність
законів католицької церки, які не дозволяють священикам брати шлюб,
Оріховський апелює до природи і до природного права: „Сама природа
й Господь захистили молодість від пристрастей тіла”. 14
Церкву,они, автор, називає безнадійно хворою, тим самим проводячи
паралелі з хворим людським тілом: „Це, напевно, є засобом лікування для
11

Ibidem.

12

Ibidem.

13

Ibidem.

С. Ор іх ов ський, Промова у справі про цілебат проголошена на соборі Станіславом
Оріховським Русином. пер. В. Литвинов, http://litopys.org.ua/human/hum04.htm,
[11.01.2016].
14
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хворого й майже безнадійного нашого життя, для зіпсутої й оскверненої
ганебними пороками батьків плоті”. 15
С. Оріховський не тільки заперечує закони, які суперечать тілесній
природі людини, а й викриває їхню ганебність: „Пекучі жала їхніх гріхів
служать покаранням для тих, хто погорджує законним шлюбом, порушує
закон своєї природи, що живе в органах нашого тіла. Хіба це не те, щоб
зовсім знищити всі ті закони, які Господь написав своїми пальцями в наших
членах тіла й, крім того, в наших нутрощах? Кожна частина нашого тіла
призначена для виконання якоїсь функції, і навіть маленький нігтик. Якщо
всі інші частини тіла виконують певні функції і жодна не звільняється від
них якимось людським законом, то чи ж і ті, що їх дала природа нам для
розмноження, будуть без діла?”16
Автор складає справжній гімн жінці, її красі та розуму. Посилаючись
на закони природи, він прославляє почуття кохання та родинне життя.
„Сам Бог, створивши жінку з ребра чоловіка, з кістки створив її… Адже
якщо людина – образ і подоба самого Бога, то наскільки вона є часткою
кращої та досконалішої природи, настільки вона також достойніша вести
досконаліший спосіб життя… Господь з’єднав, і то не тільки союзом їхніх
душ, а й гармонійним зв’язком їхні тіла, коли своїми божественними
вустами особливо авторитетно проголосив: «І стануть вони одним
тілом». Це означає, що тіло одного матиме владу над тілом іншого й не
буде окремо одне від одного. Тож, очевидно, нічого між ними не буде
окремого, неміцного, власного, а їхні душі та тіла.”17
Природа, як пише Оріховський, не створила нічого ніжнішого й
кращого, ніж жінка: „Вона підтримує наш бік, усе наше життя так, як тіло
підтримується кістьми”.18
І якщо в попередніх прикладах мова йшла про виразні аспекти
тілесності, що проявлялися в соматичних формах репрезентації людини,
то в неприйнятті закону, якого вимагали установлення католицької церкви,
з одного боку, та в піднесенні жінки – християнської дружини, з іншого,
можна говорити, що соматизми в тексті полемічного трактату слугують
15

Ibidem.

16

Ibidem.

17

Ibidem.

18

Ibidem.
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утвердженню природності й навіть сакральності тілесного, підкріпленої
звертанням до біблійних словесних формул.
Отже, характер відтворення тілесності в розглянутих трактатах
залежить від локалізації в проблемному полі взаємодії категорій
зовнішнього/внутрішнього й може змінювати чи то семантичне
наповнення, чи то його інтерпретацію. Реальність матеріального світу
заміщується в авторській уяві реальністю ідеальних образів.
Аналіз творів маньєристичної доби показав, що в авторських текстах
тіло розглядається як „фізичне тіло”, „тіло-об’єкт”, „тіло-суб’єкт”, „тіло-знак”,
„тіло-символ”.
Оскільки параметризація маньєристичного тексту проводиться через
окреслення характеру та способу реалізації маркерів, які визначають
авторську картину світу, його equilibrium prodistinata на різних рівнях її
реалізації, то, як показав проведений аналіз, соматизми складають один з
різновидів складових equilibrium prodistinata. У текстах маньєристичного
типу соматизми виступають особливими аксіологічними індексами, що
діють в семіотичному континуумі культури. Вони актуалізують семантико-аксіологічне поле equilibrium prodistinata, внаслідок чого стає можливим
простежити зв’язок автора з реальністю його буття та засобами, якими
автор виявляє варіативність світу.
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THE HUMAN BODY IN THE DISCOURSE OF MANNERISM
The article is devoted to the notion of human body in mannerism discourse.
The text analysis in mannerism discourse shows that human body is considered
as physical one, also as an object, as a subject and as a symbol. In texts of
mannerism type somatism is described as axiological indexes, which function
in semiotic continuum of culture.
Key word: Mannerism, human body, Renaissance humanism, Renaissance,
Ukrainian culture, Ukrainian literature.
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TOŻSAMOŚĆ. CIAŁO. FOTOGRAFIA. DOKUMENTACJA
ŁEMKOWSZYZNY I BOJKOWSZCZYZNY ROMANA REINFUSSA
Roman Reinfuss był etnografem,wykładowcą, wieloletnim pracownikiem i kustoszem Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Wędrówki po Beskidzie Niskim
zaczął w latach trzydziestych, a swoje relacje i fotografie z nich publikował w „Ilustrowanym Kurierze Codziennym”. Z czasem zaczął współpracować z Muzeum
Etnograficznym w Krakowie, a potem podjął studia etnograficzne na UJ. Jako
kierownik Pacownii Dokumentacji przez 34 lata organizował obozy naukowo-badawcze w różnych rejonach Polski. Ważnym jego osiągnięciem było założenie
Pracowni i Dokumentacji Polskiej Sztuki Ludowej w Instytucie Sztuki PAN. W
archiwum Reinfussa zachowały się mapy, zdjęcia, wywiady terenowe, rysunki,
szkice, oryginalne wycinanki, obrazki i in. Szczególną uwagę zamierzam poświęcić
jednak zdjęciom gdyż jak pisze, badaczka spuścizny Romana Reinfussa, Anna
Niedźwiedź:
„Aparat fotograficzny w kontekście antropologii wizualnej, to już nie tylko
narzędzie etnograficzne czy też przyrząd badawczy. Aparat – budujący dystans,
kadrujący i selekcjonujący, a równocześnie przybliżający, pozwalający zobaczyć
i pokazujący – stać się może swego rodzaju metaforą etnografi. Istnieje zbieżna dwubiegunowość praktyki etnograficznej i praktyki fotograficznej: obydwie
oddalają i przybliżają zarazem. Obydwie są również oparte na swego rodzaju
dyskursie pomiędzy badaczem/fotografem, jednej strony, a badanym fotografowanym – z drugiej. Włączenie aparatu może stać się otwarciem etnograficznego
„trzeciego oka”, które pozwala dostrzec „obcość” nawet w zjawskach na codzień
nas otaczających.”1
Skoncentruję się przede wszystkim na analizie roli ciała w zdjęciach Romana
Reinfussa zawartych w albumie Karpacki świat Bojków i Łemków. Znalazło się
1
A. Nie dź w ie dź, Wizualność etnograficzna na podstawie materiałów z archiwum domowego profesora Romana Reinfussa [w:] „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, MCCXXVIII, „Prace Etnograficzne” 2012, t.10, s. 4.
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w nim ponad dwieście przedwojennych fotografii przedstawiających obyczaje
i kulturę mieszkańców tych ziem. Zdjęć niezwykle ważnych bowiem, jak zauważył Roland Barthes, „zdjęcie jest zawsze niewidoczne, to nie zdjęcie widzimy”2,
a w przypadku spuścizny Reinfussa, kulturę, która została zmieciona przez wichry
historii. Jego fotografie są więc świadectwem świata nieistniejącego. Dokumentują:
przedmioty codziennego użytku, domy, cerkwie, cmentarze i inne zabudowania,
a przede wszystkim tworzących go ludzi. Ich ciało, postawę, ubiór Reinfuss stawiał
bowiem w centrum swoich zainteresowań.
Wybór jest niezwykle interesujący swoich zainteresowań. Powiązania fotografii z ciałem są wielorakie. Jest już zaangażowane w sam proces robienia
zdjęcia. Z jednej strony mamy bowiem do czynienia z ciałem fotografa, które
musi być odpowiednio przygotowanie do działania, wyciszone, skoncentrowane,
ustawione, z drugiej zaś z ciałem fotografowanym – „doświadczenie etnograficzno-sensoryczne układa się w sekwencję, w której przeżycie przynosi dostrzeżenie
i zobaczenie, a zobaczenie wiedzie do zrozumienia.”3 Tym swoistym zapisom
wyglądu ludzkiego ciała, które otwiera możliwości szeregu różnych interpretacji badacze poświęcają coraz więcej uwagi. Dzięki pracom C. Levi-Straussa
zwrócono bowiem uwagę na wielorakie powiązania między ciałem i jego częściami, a tym do kogo ono należy, a także jego odniesienia do społeczeństwa
i przyrody. R. F. Ellen podreślała w swoich badaniach jeszcze dalej zauważając,
że „w procesie ontogenezy i socjalizacji kształtuje się postawa egocentryczna,
skłonności do ujmowania rzeczywistości w stosunku do własnego ciała. Stąd też
ciało jest uniwersalną „fabryką” klasyfikacji i symbolizacji, źródłem komunikacji
werbalnej i niewerbalnej.” Ponadto ciało można analizować jako „tekst kultury
„kompleks znakowy, wyłaniający się z tygla kultury”, „właściwe danej kulturze
struktury kodowe realizujące określone elementy jednego lub więcej systemu
znaków funkcjonującego w danej kulturze”4. W fotografiach Romana Reinfussa
częstokroć przedstawienie człowieka, jego ciała, wyrazu twarzy, ubioru wprowadza nas w jego świat – w przypadku zdjęć analizowanych w nieistniejący już
świat Łemkowszczyzny i Bojkowszczyzny. Przedstawienia te niezwykle dużo
2

Za: A. R oui l le, Fotografia. Między dokumentema sztuką współczesną, Kraków 2007, s. 186.

A. N ie d ź w ie d ź , Wizualność etnograficzna na podstawie materiałów z archiwum domowego
profesora Romana Reinfussa, op.cit., s. 4.
3

M. Wój c ick a , Ciało jako tekst kultury i nośnik pamięci [w:] O płci, ciele i seksualności w kulturze i historii, red. M. Kar w atow sk i e j, R . L iw i ńsk ie g o , A . S iw c a , Lublin 2014, s. 69.

4
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mówią nam o tamtejszej kulturze, życiu codziennym i stosunku mieszkańców do
otaczającej ich przyrody, jak bowiem zauważa Ellen ciało jest jednym z ważnych
elementów symboli kultury nie tylko tych ściśle powiązanych ze sferą psycho-fizyczno-biologiczną5.
Wiele z analizowanych fotografii to portrety rodzinne. Przedstawiające żyjące
pokolenia, oddające charakter łączących je więzi, które w dużym stopniu pokazują
na ile były one ważne dla ówczesnych ludzi. W przedstawieniu matek z dziećmi na
tle chałupy stajemy się świadkami bardzo osobistych przeżyć bohaterów zdjęcia.
Nie sposób nie zauważyć intymności tej sceny. Pomiędzy trzymającymi w objęciach
swoje dzieci matkami wytwarza się niezwykle intensywna relacja miłości, którą
Reinfussowi udało się oddać w bardzo sugestywny sposób. Te splecione ze sobą
ciała tworzą silną, niemalże nierozerwalną jedność. Jednocześnie w świetle badań
Hansa Beltinga owe tworzące historię rodzinną i społeczną zdjęcia poszczególnych
mieszkańców Łemkowszczyzny i Bojkowszczyzny, ich postaci, podporządkowane
są przypisywaniu ciału roli odzwierciedlania życia społecznego, zarówno przez
osoby fotografowane, jak i fotografa.6
Na wielu zdjęciach widzimy Łemków przy pracy, najczęściej wykonujących
swe tradycyjne czynności. Bardzo przemawia do wyobraźni zdjęcie kobiety, która
w ludowym stroju przędzie wełnę. Na innych fotografiach Reinfuss uwiecznił tradycyjne zawody męskie: druciarza, szklarza, kamieniarzy itd. Widz może zanurzyć
się w znany tylko z lektur świat. Część z nich jest bowiem zapisem nieistniejących
już prawie zawodów, jak te przedstawiające wyrób Gontów czy tokarnię w Nowicy.
Te męskie ciała dumnie wyprostowane czasem więcej mówią niż wiele wypowiedzianych słów. Jak czytamy w opracowaniu Antropologia obrazu, świadomość
stawania przed obiektywem wywołuje zmianę zarówno gestów, jak i mimiki, co
powoduje, że człowiek fotografowany przemienia się w obraz zanim jeszcze zostanie
uwieczniony na zdjęciu.7 To wokół niego budowana jest cała kompozycja fotografii.
Ciało na fotografiach Reinfussa jest nośnikiem kultury. Jak dowodzi swoich
badaniach M. Douglas: „Jeśli jest prawdą, że wszystko symbolizuje ciało, to również jest prawdą, że ciało sybolizuje wszystko inne”.8 Według niej ciało stanowi
Por.: R.F. Ellen, Anatomical Classufication and the Semiotics of the Body [w:] Anthropology of
the Body, London 1977, s. 343–373.

5

6

H. B eltin g , Antropologia obrazu, Kraków 2007, s. 113.

7

Por. Ibidem, s. 133–134.

8

M. D oug l a s , Czystość i zmaza, Warszawa 2007, s. 149–150.
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„strukturę struktur” i jako takie służy strukturalizacji otoczenia. Budowa i funkcje
ludzkiego organizmu są źródłem opisu złożonych struktur społeczeństwa (i przyrody). Ciało jest modelem społeczeństwa, ale „ciało społeczne” wymusza sposób
przedstawiania ciała fizycznego. Zatem między ciałem fizycznym a społecznym
zachodzą symboliczne interakcje. Te ciała wzajemnie się wytwarzają i modelują.”9
Relację tę bardzo wyraźnie widać na zdjęciach Romana Reinfussa. Wystarczy uważnie przeanalizować fotografię mężczyzny czeszącego wełnę. Zapewne scena ta została wyreżyserowana ale dobrze widać jak jego otoczenie
i on sam na wzajem się przenikają. Trudno sobie wyobrazić to miejsce bez
niego, jak i jego w innym miejscu. Przedstawienie kobiety piorącej w potoku
jest kwintesencją części codziennej kultury obecnej na tych terenach przez
stulecia. Obrazuje ono pracę wykonywaną codziennie przez dzisiątki czy setki
innych gospodyń domowych. To pochylone ciało wydaje się być niedołącznym
elementem pejzażu sematycznego tych ziem lat trzydziestych. Podobnie jak
przybierające określone kształty ciała ludzi pracujących przy żniwach we wsi
Hutar czy sianokosach w Smereku. Tutaj również ludzkie ciała są wkomponowane w krajobraz i przyrodę, stanowią jedną z jej części. Bliskość ciała z naturą
uderza także w fotografiach przedstawiających szałas pasterski w Tuchołce czy
pastuszkę na koniu we wsi Hutar i wielu innych.
Warto zauważyć, że dobra fotografia pomimo, że jest zakorzeniona w konkretnym miejscu i czasie niesie ze sobą pewne niedopowiedzenia, przestrzeń do
własnej interpretacji przez odbiorcę. Pozostaje z nim w dialogu. Za jej pośrednictwem spotykają się trzy osoby fotografowany, autor i odbiorca.
„Wedle antropologów i psychologów ludzkie ciało współuczestniczy poprzez
biologiczno-kulturowe kody w świadomym bądź nieświadomym komunikowaniu
się człowieka ze światem. Ujęcie kultury jako „komunikowania się”, charakterystyczne dla ważnego nurtu antropologii kulturowej, opiera się na założeniu, iż
podstawowe systemy przekazu kulturowego są w jakiś sposób warunkowane biologicznie. Na kulturę składają się bowiem głębokie struktury ideacyjne – genetyczne
kody umysłowe. Tworzą one jeden z ważnych wymiarów kultury rozumianej jako
pochodna ludzkiego świata pojęciowego, motywującego jego rozwój.”10
9

Ibidem, c. 179–150.

D. Fil ar, „Ciało w umyśle – umysł ucieleśniony”: cielesność w kulturze i filozofii a eksperiencjalizm we współczesnej lingwistyce [w:] O płci, ciele i seksualności…, op. cit., s. 35.
10
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Często, aby zachować dla potomności swój lepszy obraz bohaterowie zdjęć
Reinfussa ubierali się w odświętne stroje ludowe, jak na zdjęciu kobiety przędzącej.
Nie mniej dostojne są starsze kobiety na balach, grupa kobiet z Dajlowej, grupa
Łemków ze wsi Zubracze czy grupa Bojków przed chałupą w Siankach. Bowiem
sama czynność wykonywania fotografii była ważną chwilą w życiu, do której należało się przygotować, jak do swego rodzaju święta. Jak pisał Roch Sulima:
„Chłop stając przed obiektywem [...] odtwarzał sobą wszystkie najistotniejsze modele własnego wyobrażenia siebie. Fotografie przedstawiają uniwersalną formę człowieczeństwa, człowieczeństwa uogólnionego, taką którą
akcentował niegdyś antyk a potem renesans. Na chłopskich fotogafiach mamy
więc do czynienia ze skrótem, syntezą, a nade wszystko symbolizacją kondycji
ludzkiej wogóle”11
Stanąć przed obiektywem należało tak, jak chciano być zapamiętanym na długie
lata, a nawet może wieczność. Stąd też często na analizowanych fotografiach ludzie
wykonują proste czynności w odświętym łemkowskim czy bojkowskim stroju.
Niezwykle ważne są też twarze. To bowiem na nich odbija się historia życia.
Bardzo często to właśnie one są centrum zdjęć Romana Reinfussa. Szczególne
są zdjęcia przedstawiające trzy gaździny i trzy dziewczynki ze wsi Leluchów –
reprezentujące dialog między pokoleniami. Zestawione ze sobą twarze pokazują
jakby dwie zupełnie inne rzeczywistości. Kobiet doświadczonych, umiejących
zachować dystans do wielu spraw i młodych pełnych nadziei i wiary w przyszłość.
Interesująca pod tym względem jest również analiza zdjęcia grupy kobiet i dzieci
ze wsi Kulaszne. Dobrze obrazuje ono wnioski Hanny Arendt, która stwierdza,
że „samo [ciało] jest obrazem, zanim jeszcze zostaje odtworzone w obrazach.
Obraz-odbicie nie jest tym, czym twierdzi, że jest: mianowicie reprodukcją ciała.
W rzeczywistości jest on produkcją obrazu ciała, który dany jest już uprzednio
w samo przedstawianiu ciała. Trójkąt człowiek-ciało-obraz jest nierozerwalny,
jeśli nie chcemy utracić wszystkich tych trzech wzajemnie do siebie odniesionych wartości”12.

R. Su lima , Fotografia chłopów polskich [w:] „Polska sztuka ludowa – konteksty”, 1987 t. 41
z.1–4, s. 114.

11

12

H. A re n dt , The Life of the Mind, New York 1971, s. 26, za: H. Belting, op.cit., s. 113–114.
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W zdjęciach Reinfussa uderza wnikliwość i przywiązanie do szczegółów
z uwzględnieniem całości kompozycji. Charakterystyczne jest dla nich pochylenie
się nad człowiekiem. Stąd tak przejmujące ujęcia łemkowskich i bojkowskich twarzy
na fotografiach gazdów, gaździn, dzieci, rodzin łemkowskich jak np. z Olchowca. Wreszcie niezwykły portret Łemka z przejmującym wyrazem twarzy. Zdjęcie
to miało niezwykłe znaczenie dla samego Reinfussa. Jak wspomina jego córka,
przedstawia ono pasterza z Magury Małastowskiej, rozmowa z którym przyczyniła
się do porzucenia przez Reinfussa zawodu prawnika, a podjęcia systematycznych
badań etnograficznych.13 Mamy tu więc również do czynienia z przeplataniem się
fotografii dokumentującej kulturę i będącej narzędziem badań, analizy i opisu
z tą, która stanowi także ważny zapis wspomnień, emocji, przemyśleń i wyborów
życiowych samego fotografującego.
Reinfuss na swoich zdjęciach starał się znaleźć złoty środek pomiędzy całością
obrazu, a jej poszczególnymi częściami. Tak, aby zdjęcie nie było autorską kreacją
rzeczywistości lecz jej uwiecznieniem. Elementy dostrzeżone przez fotografa są
jakby powoływane do nowego istnienia, zostaje im ofiarowane pewnego rodzaju
drugiego życia.
W swojej pracy Reinfuss często sięgał po gatunek, który dzisiaj nazwalibyśmy reportażem dialogicznym. Badacz starał się upamiętnić nie tylko to co
powierzchowne, ale przede wszystkim to co nieuchwytne, przekraczające sferę widzialnego, wybrać i uwiecznić takie sytuacje, które najlepiej by oddały
styl życia i charakter Łemków i Bojków. W centrum swojej fotografii stawiał
człowieka, który, co dobrze widać w jego pracach, nie jest kimś anonimowym
i przypadkowym lecz godnym szacunku partnerem, tylko dzięki zaangażowaniu
którego proces twórczy może się dokonać. Jak pisze Andre Rouille, „nie chodzi
już bowiem o odtwarzanie widzialnego, ale o uwidzialnianie.”14 Jak się wydaje
taka chęć dania świadectwa, zachowania pamięci o życiu społecznym Łemków
i Bojków stała u podstaw działalności Romana Reinfussa.

13

Por. A. Nie d ź w ie d ź , Wizualność etnograficzna …, op. cit., s. 8.

14

A . R o u i l l e , Fotografia. Między dokumentema sztuką współczesną, op. cit., s. 212.
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IDENTITY. BODY. PHOTOGRAPHY. ROMAN REINFUSS’ RECORDS OF LEMKIVSCHYNYA
AND BOYKIVSCHYNYA
In this article I focus on the analysis of the role of the body in Roman Reinfuss’
photographs included in his album The Carpathian world of Boykos and Lemkos. It features more than 200 pre-WWII photographs documenting culture
and customs of these highlanders. Extremely important photographs, one
would add, for, as Roland Barthes remarked, “the picture is always invisible,
it’s not the picture that we see”. The ethnographer discovering these lands
seemed to sense the looming end of their culture. He thus documented all
of its material correlates: everyday items, houses, churches, cemeteries and
other structures. However, most of his photographs are portraits. The bodies,
postures, clothing are the focus of Reinfuss’ work. He often engaged in what
we would now call dialogic reportage. He did not only try to document the
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superficial, but also the elusive, the invisible, to identify and immortalize
events and circumstances that would best represent the lifestyle and character
of Boykos and Lemkos.
Key words: Roman Reinfuss, Lemkivschynya, Boykivschynya, body, photography
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ТІЛО ЯК САКРАЛЬНИЙ КОНЦЕПТ
В УКРАЇНСЬКИХ МОЛИТВАХ

У статті на матеріалі канонічних українськомовних молитов аналізується
концепт „тіло”. Вербалізаторами його семантичного поля є слова на позначення частин тіла та органів у прямих та переносних значеннях. Ці
слова задіяні в ефектах семантичного резонансу, що використовуються
з метою лінгвального програмування свідомості.
Вивчення спеціальної літератури дало змогу виявити, що на відміну від
старозавітних текстів у новозавітних контекстах слово „тіло” еволюційно
розширило своє семантичне поле і змінило набір значень. Вербалізаторами
нових інформаційних дискретів стали „душа” і „дух”, які згодом набули
семантичної самодостатності, аж до протиставлення тлінному й гріховному
тілу. В такий спосіб тіло, душа й дух ідентифікуються й у молитвах: „Спасти
бажаючи душу свою, про тіло ти не дбала, свята Варваро”; „Душа, тіло і
все добре від Тебе”; „у час відходу мого прийми дух мій”; „лагідно душу
мою від тіла відділи”.1
Так, слово „тіло” вживається зі значеннями: 1) Тіло Христове: „Тіло
Його як Хліб життя всі приймаємо”; „Тіло Твоє Святе”; „Пречистого Тіла”;
„Чесним Його Тілом” тощо; 2) тіло як Божественний витвір: „Образом
Своїм вшанував людину, що збудував її з душі розумної і тіла прекрасного,
щоб тіло служило розумній душі”, „О Ти, що добровільно тіло дав в поживу
Мені Своє!” тощо; 3) Церква – Тіло Христа: „Церкву нашу Святу Українську
Православну у славі піднеси та в одне тіло з Церквами всіх народів
сполучи” тощо; 4) мощі святих: (про цілителя Пантелеймона) „Ти душею
на небесах…, а тілом і іконою святою на землі в Божественних храмах
1
Приклади дібрані з молитовників, упорядкованих богословською комісією
Української Православної Церкви Київського Патріархату, та видань, якими традиційно
послуговуються в українській діаспорі, див.: ЛІТЕРАТУРА.
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перебуваєш” тощо; 5) гріховна плоть: „щоб знищилось тіло гріховне”, „щоб
був надалі не дитиною тіла, а дитиною Царства Твого”, „омий мою скверну
тілесну”, „І очисти мене від усякої скверни тіла”, „розіпни Страхові Твоєму
плоть мою” тощо; 6) людське тіло: „немічний душею і тілом”, „ослаблене тіло
її”, „як люди, що тіло носять”, „на зцілення душі і тіла”, „хай буде заступником
душі й тілу твоєму”, „Душа, тіло і все добре від Тебе є”, „в час розлучення
мого з тілом” тощо; 7) мертве тіло, труп: „де будуть спочивати тіла рабів
і рабинь Твоїх, як скоро промине це коротке життя їх”; 8) воскресле тіло
після кінця світу: „тіла Святих повставали”.
Концептуальність тіла розкривається через дихотомію тіла як оселі
Духа Єдиного, нетлінного, здатного воскреснути, й оселі гріха – тіло людини
поза догматами християнської віри. Метафору тіла як оселі запозичено в
текстів Біблії. Молитви її активно продукують насамперед в ритуальному
дискурсі, коли за допомогою сакралізованих актів (окроплення водою,
хрещення, Причастя, помазання єлеєм тощо) відбувається її очищення
й освячення як символічні форми єднання з Богом: „Вчини мене оселею
Своєю Духа Єдиного, а не оселею гріха, Щоб, з прибуттям Причащення, від
мене, Як від Твойого дому й як від огню, Втікав злочинець всякий, всяка
мука!” У метафорі про Церкву як Тіло Христа так само опосередковано
розвивається ідея про те, що тіло людини має бути формою та інструментом
розвитку духовної особистості.
Концептосфера тіла в молитвах живиться символікою окремих органів.
Слово голова має багато символічних тлумачень. Це частина тіла, яка
символізує людину в цілому, дароване життя, перемогу над ворогом, владу
над іншими; покласти руки на голову чи посипати голову попелом – знак
відчаю, скорботи, трауру; голова – це Христос як глава Церкви, глава
кожної людини, Всесвіту – це джерело життя та всіх енергій. 2 Подібні
використання маємо й у молитовних текстах. При цьому смиренна голова
божественного тіла Христа й орган гріховного людського тіла завжди
протистоять одне одному: „Ти, що голову на хресті схилив, схили до
смирення вознесену мою гординю”. Окрім того, зазначимо, що голова
виконує важливу роль у багатьох ритуальних діях. „Положення голови”
2
Новый библейский словарь: в 2 ч., Ч.2. Библейские реалии, пер. с англ., Санкт-Петербург
2001, с. 177.
3
А. д е С у з н е л ь, Символіка людського тіла, Київ 2003, с. 86.
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маркується у наслідувальних поведінкових моделях, які обтяжуються
насамперед гетеросугестивною функцією: „нехай зійде на голову його Твоє
Благословення. І як Ти поблагословив був царя Давида через Пророка
Самуїла. Поблагослови й голову раба Твого (ім’я)” (знак благословення),
„Поблагослови всіх нас, що схиленням голови своєї виявляють покірність
Тобі” (знак покірності). Здійснюючи чин обмиття, даючи чіткі рекомендації
щодо ритуальної поведінки, священик промовляє: „голови ваші схиліть
перед Господом!”, „Зодягнений в Тебе, Христа й Бога нашого, схилив з
нами перед Тобою свою голову” (знак смиренності).
Голова – це місце, на яке падає і провина: „Бо беззаконня моє покрило
голову мою, і я, яко же корабель у безодні, поринаю у море гріхів моїх”;
„Бо беззаконня мої перевищили голову мою… як тягар великий”. У
міфологічному, містичному й святоотцівському христологічних дискурсах,
за всіх їхніх відмінностей, за словами православного богослова Аннік де
Сузнель, голова – це „матриця обоготвореної істоти, що має народитися
для повнокровного божественного життя”.3 Такою істотою був Адам
до гріхопадіння. Символічно голова Адама має стати головою Господа.
Тому акцентація «голови» в численних контекстах молитов є цілком
закономірним явищем. Водночас і тут має місце ефект семантичного
розшарування, адже концепт голова в молитвах розкривається через інші
анатомічні прив’язки: лице, очі, вуха, вуста.
Так, слово лице вживається на означення: 1) Бога: „Відверни лице
Своє від гріхів моїх; „Нема зцілення у плоті моїй від лиця гніву Твого”;
2) обличчя людини як віддзеркалення її сутності: „нехай загинуть біси
від лиця тих, хто любить Бога. Обличчя – це орган, через який людина
оприявнює себе. Коли в оселі тіла живе Бог, тоді лице стає знаком сили
Господньої. Те саме стосується й очей.
Слово „очі” вживається на позначення: 1) очей Бога: „Нехай Твої очі
постійно споглядають на нього милостиво”; „Моє око вважає на тебе
(говорить Христос)”; „очима Твоєї благодаті” тощо; 2) очей гріховної
людини: „Просвіти очі мої”, „Очі мої знемоглися від горя”; „просвіти
мисленні очі мого серця”, „не можемо підняти очей до висоти небесної”;
3) очей християнина: „Не підносилися гордо очі мої”; „Відкрий йому очі
3

I d e m, Історія української літератури, т. 1, Київ 1993, с. 265.
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духовні, щоб світло Твоєї Євангелії зоріло в ньому!”; „очі мисленні”; „душевним очам моїм даруй світлість”; „споглянь милосердним оком твоїм
на людей”.
Стійкі колокації: „мисленні очі… серця”, „очі духовні”, „душевні очі”,
„розумними очима серця”, посутньо вербалізують концепт „Бог”.
Стосовно текстової презентації „вуст” в молитвах наперед виступає
дуалізм переважно двох символічних утілень – це „вуста, що творять
добро” і „вуста, що грішать”: 1) вуста християнина творять добро, коли
славлять Бога: „Вуста праведника – джерело життя”; „відкрий мої уста,
щоб навчатися слова Твого”; „відкрий наші вуста і наповни їх похвалою
Тобі”, (про Антонія і Феодосія Києво-Печерських) „показали велику силу
благодаті Божої, яка чудодіяла вашими устами й руками”; 2) вуста грішних
людей: „уста мої грішні”; „молитви… грішними нашими устами творимо”;
„уста, осквернені скверною”; „постав охорону нечистим устам нашим”.
Язик також характеризується як праведний або нечестивий: „від
нечистого язика…прийми благання”. Загалом він потрібен, щоб прославляти Бога: „Язик мій радісно хвалитиме справедливість Твою”; „язик мій
радісно славитиме правду Твою”; „І язик мій сповістить хвалу Твою”.
Вуха згадуються в молитвах у таких значеннях: 1) вуха Бога: „прихили
вухо Твоє до моління мого”, „уші Твої чують голос моління його” тощо.
Бог чує молитви, тому треба молитися; 2) вуха грішної людини: „охорони
вуха мої, щоб вони не слухали непотребного”. Людину, що не чує Бога,
називають глухою.
За біблійними уявленнями, серце – це джерело емоцій людини, тому
воно має бути розумним і чистим, щоб розрізняти добро і зло: „Серце чисте
створи в мені, Боже, і духа праведного віднови в утробі моїй”. Слово „серце”
також використовується зі значеннями розум, інтелект, воля, життя, джерело
всіх бажань, любов. Так само й у молитвах – це центр людини. Звертаючись
до Бога в молитві, „людина дивиться на лице, а Господь дивиться на серце”
(1 Цар.16:7). Серце – один із найважливіших концептів молитовного тексту.
Автори молитов за допомогою численних виражальних засобів експлікували насамперед стан серця. Основна емоція новозавітних молитов – радість:
„зволь сяйву лиця Свого сяяти безнастанно в серці його”; „зроси моє серце
росою Твоєї благодаті”; „вклади в серце їм усяку добру і спокійну думку про
церкву Твою Святу”, „Преславну Божу Матір… оспівуємо серцем”.
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Для українців, з огляду на наш кордоцентризм, цілком зрозумілою є
емотивна кореляція урочистого літургійного „До неба піднесімо серця!”,
метафор, які втілюють „радість серця”, що може стрибати, співати,
розширятися, тріпотіти, плакати; а може бути й серцем втихомиреним
та смиренним. Окрім того, метафори певного стану серця виступають
і вербалізаторами страху, що метафорично зображується як процес
завмирання, скам’яніння, ствердіння, дрижання, умертвіння тощо: „кам’яніє в нутрі моїм серце моє”; „Стогін від мого серця Тобі приношу”; „запали
моє жорстоке серце”; „просвіти моє серце, затьмарене злою похіттю”; „дай
мені сльози, пам’ять про смерть і розчулення серця”; „вкорени страх Твій
благий в серце моє”; „з засмученим і зворушеним серцем удаюся до Тебе”;
„Серце моє стривожене”; „смиренно всім серцем призиває”; „смиренно
коліна серця…перед славою величі Твоєї схиливши” тощо.
Концептосферу молитви розбудовують й образні втілення кісток, що
роблять свій унесок у сакралізоване тлумачення людського тіла. Стан
кісток – це розрізнювальна характеристика способу життя людини: „І
нині Дай мені почути радість і веселість – і зрадіють кістки мої упокорені”; „нема спокою в костях моїх від лиця гріхів моїх”; „Коли я мовчав,
спорохнявіли кості мої” тощо.
У молитвах також згадуються гортань, суглоби, ноги, стегна, шлунок. Як
і в попередніх прикладах, слова на їх означення використовуються у прямих
і переносних смислах. Проте, незалежно від типу значення, назви органів
завжди виступають у ролі вербалізаторів божественності чи гріховності:
„стегна мої сповнилися запаленням. І нема зцілення у плоті … і світло очей
моїх погасло”. Коли Бог відповідає прощенням, молільник відчуває покращення стану своїх органів і користується нагодою прославити Бога: „І тому
вдячною думкою і вдячним серцем, вдячними моїми суглобами душі й тіла
мого поклоняюся, величаю і прославляю Тебе, Боже мій”.
Серед образних утілень органів людини найвищий рівень
концептуалізації мають руки. Розрізняються такі значення: 1) Божа рука:
„рука Твоя вдень та вночі наді мною тяжить”; простягаєш щедру руку Свою;
у руках Твоїх доля моя. Твоє бо я створіння; не зневажай діло рук Твоїх,
поклади на нього благодатну руку Твою, Благослови його перстом Духа
Твого Святого; Відвертай, Боже, Своєю всесильною Рукою від моїх дітей
усе, що може мати лихий вплив”; 2) молитовний жест: „не підносимо ми
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руки свої до Бога чужого…до Тебе руки наші простягаємо і молимось”,
„Взивав до Тебе Господи, весь день, підносив до Тебе руки мої”; 3) руки
ангелів: „На руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася”; 4)
ритуальний жест. Під час обряду хрещення священик кладе свою праву
руку на голову дитини й проказує молитву: „В Ім’я Твоє, Господи,…кладу
свою руку на раба Твого (ім’я)”; при помазуванні охрещуваного на руках:
„Руки Твої створили мене й збудували мене”; 5) руки гріховної людини:
„закривавлені руки”, рукописання прогріхів наших тощо.
Особливе місце займає „правиця” як знак жесту благословення:
„Тримаєш правицю Твою святу над нами”; „Припала душа моя до Тебе,
і правиця Твоя підтримує мене”; і „праворучне” положення поруч із
Богом Отцем і Христом після страшного суду як символ Божественного
захисту: „Ти, що сидиш праворуч Отця”; „не позбав нас стояння праворуч
Тебе”; „Впаде біля тебе тисяча, і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе
не наблизиться”. В рамках християнської доктрини вони втілюють ідею
Спасіння, коли Бог: „не засудив стояти ліворуч, а сподобив стати праворуч
зі всіма святими й увійти в Царство вічної слави Бога”.
Отже, слова, що використовуються на позначення анатомічних органів
як Бога, так і людей, у молитвах обтяжуються функцією розрізнення
базових для сакральних текстів смислів. Стосовно Бога вони служать
ідеї об’єктивації Його трансцендентної сутності. Будь-яка згадка про
Бога у подібних контекстах має виключно позитивну кореляцію. Бог,
який має тіло, обличчя, очі, вуста, вуха, руки, серце, навіть через віки
залишається доступним для сприйняття, і вірити в Нього легше. Окрім
того, віру живить досвід, який об’єктивується добре знайомими кожній
людині фізіологічними відчуттями. Стосовно людини подібні вербальні
стимули і в прямих, і в переносних значеннях, з одного боку, відкриті для
особистісної об’єктивації, а з іншого – завдяки частотно повторюваним
колокаціям закріплюють тлумачення, марковані християнським каноном
як бажані, включені у семантичне поле божественності чи гріховності, бо
традиційно для релігійного вербального дискурсу маркуються виключно
чорно-білою палітрою кольорів. Усе, що корелює з християнською
системою цінностей, біле, а все інше – чорне. Характер такого маркування,
безперечно, експансивний і такий спосіб вербалізації має програмувальний
характер.
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Назви органів у молитвах виконують роль ключових слів. У молитовному
тексті, що за своєю суттю є сугестивним, вони використовуються як
при вербальному гіпнозі – витісняють уже записані в пам’яті смисли
і займають їхні позиції: „Шлунок приймає у себе всяку їжу, але їжа за
їжу краща: як гортань відрізняє їжу з дичини, так розумне серце – слова
неправдиві”. З позицій вербальної сугестії, образні втілення органів
виступають семантичними асоціатами, задіяними в ефектах семантичного
резонансу: „Від скверних уст, від мерзенного серця, від нечистого язика, від
оскверненої душі прийми благання!”; „пройми члени мої, всі суглоби, нутро,
серце. Спали терня провин моїх, душу освяти, думки очисти, суглоби разом
із кістьми зміцни, п’ять почуттів моїх просвіти”. Ці ефекти застосовується
з метою закріплення в свідомості базових конфесійних ідей, зокрема й
про гріховність тіла людини та необхідність її спокутувати. Текстова
презентація з використанням ефектів семантичного резонансу забезпечує
мовний матеріал необхідною валідністю для лінгвального програмування
свідомості. Окрім того, фрейми результату завжди закріплюються
через активацію добре знайомого досвіду з обов’язковою позитивною
кореляцією: „Господи, не має гордості в собі серце моє й очі мої не підносились. Я не женусь також за тим, що велике й дивне для мене. Чи ж я
не втихомирився й не заспокоїв душі моєї, немов дитятко, що нагодувалося від грудей матері своєї? Душа моя в мені, як те дитятко коло грудей
матері”. Спочатку стан молільника асоціюється з природним бажанням
спокою та комфорту. Натомість в останньому реченні він заявлений вже
як реалізований спокій та комфорт.
Назви анатомічних органів є своєрідними кодами для активації
саме тілесних відчуттів (а не якихось інших). Універсальність тілесного
досвіду забезпечує валідність молитовного тексту в аспекті сприйняття
й максимально розширює контактну аудиторію. Завдяки універсальній
формі об›єктивації різноманітних аспектів досвіду тілесності молитва
набуває ознак гетеросугестивного тексту.
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BODY AS A SACRED CONCEPT IN UKRAINIAN PRAYERS
The article deals with the „body” concept based on Ukrainian version of prayers.
It has been stated that the main means of the concept’s organization are determined by the Orthodox collocations. The semantic field of the „body” concept
is verbalized by the words which mean the parts of human body and organs,
such as the head, the face, eyes, ears, leaps, the heart, hands etc. They are used
with the direct and metaphoric meaning to emphasise the basic ideas of the
Christian Orthodox sacral discourse. These words programme our consciousness. Also they are marked with positive or negative connotations of God’s,
Devil’s or sin influence spheres; usually they are only distinctively black or white.
Such type of the text presentation is associated with the prayer’s mechanisms
of verbally-suggestive influence which is based on semantic resonance effects.
The author’s method of defining semantic resonance effects has been used.
Key words: sacral text, prayer, head, face, eyes, ears, leaps, heart, hands,
right hand, verbally-suggestive influence.
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Інна ПРОКОПЧУК

АНАТОМІЯ ДУХУ В ЕСТЕТИЦІ
УКРАЇНСЬКОГО АВАНҐАРДУ
Тлінне тіло
дух вічний рухає.
Цицерон

У статті робиться спроба виокремлення найбільш яскравих проявів „внутрішніх” станів людини, що знайшли своє відображення у „зовнішніх”
характеристиках, які відбивалися у нових змістах, гранях, кольорових
енергіях і формах. Аналізується взаємозв’язок „внутрішньої” (духовної)
і „зовнішньої” (тілесної) складової у контексті прояву цього феномену у
портретному жанрі мистецтва українського аванґарду, світорозуміння
якого відкидало „образ і подобу”. Відзначено, що увага художників аванґарду була сконцентрована на відкритті нових можливостей у свідомості
та психіці людини. Позитивними відголосами ідей митців аванґарду стали зображення невидимого, нова художницька чуттєвість, утвердження
власного бачення, гармонія, складена з дисонансів. Зазначається, що кубофутуристичний досвід відтворення у портретах образів „внутрішнього”,
доступних лише для умоглядного споглядання, став суттєвим етапом у
формуванні супрематичної концепції К. Малевича.
Історія розвитку цивілізації завжди осмислювалася як розвиток
свідомості і духу, раціонально-теоретичних здібностей людини. Внаслідок
цього важливість дослідження українського мистецтва у контексті
категорій духовного визначається фундаментальним значенням моральних
цінностей у культурі загалом.
Кожна доба, кожне суспільство концентрує свою сутність в ідеологіях,
світобаченнях, які виражають себе у філософії, психології, мистецтві, релігії,
науці, а також в своїх уявленнях про красу, проголошуючи певні закони, що
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будують таким чином тип, який вважався ідеалом. Революційне мислення
модернізму не лише презентувало новизну, космічний масштаб формальноестетичних експериментів, що зачепило різноманітні галузі культури,
але й втілилося у неприборканій свободі, набуло значення символу нової
релігії, нового духу, нового мислення. Бунтарсько-новаторські погляди на
картину світу, життєустрій, вимагали для себе нової ідейної платформи,
що була сформульована на базі ніцшеанства, інтуїтивізму Анрі Берґсона
та Ніколая Лосського, психоаналізу Зиґмунда Фрейда та Карла Ґустава
Юнга, екзистенціалізму Серена К’єркегора, Мартіна Гайдеґґера, Карла
Ясперса та ін.
У першій чверті ХХ ст. проблемним, глибоко філософським жанром
стає портрет, що поєднував найсуперечливіші тенденції, яскраві реалістичні
індивідуальні характеристики й абстрактно-експресивні деформації
моделей. У новому кодексі художніх формул однією з центральних була
опозиція „реальне – безпредметне”. Напрями у мистецтві початку ХХ ст. –
кубізм, футуризм, супрематизм – перестали копіювати реальні предмети,
вони звели себе до іншої площини, що пов’язувала реальне із осягненням
інтуїтивного, і це було тим зерном, з якого розвивався правдивий сучасний,
на той час, твір мистецтва. Портрет перетворився на певний знак, символ
або текст, що піддавався інтерпретаціям, зображення у портреті підлягало
тлумаченню, вимагало виявлення несвідомого за правилами психоаналізу.
В українському аванґарді домінували дві проблеми: пошук сутності й
ефективне використання у мистецтві людського духу. У митців аванґарду
невловима сутність асоціювалася з динамічним або віталістичним
розумінням космосу1, і з такої точки зору, ці художники не були ідеалістами,
але намагалися зобразити на полотні ті конкретні енергії, сили, потенції
та ритми, які, як вони вважали, стоять за невидимим світом. Цікавість
художника до індивідуальності, особистості виражалася у пошуках
сутнісної реальності, оскільки процес осягнення життєвих сил, властивих
предмету, і у подальше передання їх глядачеві через твір мистецтва могли
бути виключно особистими та підсвідомими; відчуття передавали лише
Космос (створений Богом) має кілька змістів – „краса”, „прикраса”, „порядок”, „світ”,
„всесвіт”, „небо” і т.д. Детальніше див.: В. Л о с с к и й , Очерк мистического богословия
восточной церкви. Перевод с франц. В. Решиковой, Москва 1991, http://psylib.org.ua/books/lossv01/index.htm/, [29.11.2015].
1
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поверхневий світ того, що ми бачимо, багато в чому тотожній для всіх
людей. Відмінності виникали з „підсвідомого”, „внутрішньої необхідності”,
„інтуїції”. 2 Як зазначає Шарлотта Дуглас, безпредметність проникала
у глибину світобудови для того, аби привести у гармонію її глибинні
протиріччя між матерією та духом або матерією та енергією.3
Звертаючись до естетики аванґарду першої половини 1910-х років,
також можна говорити про формування уявлень про особливий зір –
внутрішній, що реалізується без очей. Контекстом для таких концепцій
були наукові дослідження фізіології зору, але більшої мірою – „нова
містика”, філософія та психологія.4 Пафос відкриття нової психіки, нового
зору, та свідомості складав основу футуристичного міфу. У подальшому
він сформував багато засад естетики – алогізм і абсурдизм, акцентування
несвідомої механіки творчості, захоплення інфантилізмом і примітивом,
цікавість до різних технік психічних трансформацій.
Концепція „психічної еволюції” отримала розвиток у кубофутуристичних
портретах, де особливу роль відіграють засоби виявлення ще невідомих,
несвідомих джерел нового значення та нового сприймання. Казимиру
Малевичу належать такі слова:
„Бачити світ ще не значить бачити його очима, але бачити світ можна
і знанням і всім єством, … в нашому психічному світі фіксується нова реальна уява про сучасний стан нашого світорозуміння або ж в психічному
світі мозок наш відображає, як у дзеркалі, свій реальний стан”.5 Єдине, що
дає нам інше, сучасне сприйняття світу та відчуття нової реальності – це
„мозковий екстракт вражень”.6
2
Ш. Д у г л а с, Лебеди иных миров. К. Малевич и истоки русского абстракционизма [в:]
„Советское искусствознание”, вып. 27, 1991, с. 412.

Idem, К вопросу о философских истоках беспредметного искусства [в:] Казимир Малевич. Художник и теоретик. Альбом, тексты Е. Петровой и др., Москва 1990, с. 56–60.

3

4
Детальніше про новий „містичний зір”, у якому очі не беруть участі див.: Я. К р а в ч е н к о,
І. П р о к о п ч у к , Дама на зупинці трамваю № 8 (Наукова лабораторія та художній
метод) [в:] Мистецтвознавчий автограф, гол. ред. Г. Стельмащук, вип. 1, Львів 2006, с.
22–39.
5
К. М а л е в и ч, О нових системах в искусстве [в:] Д . С ар абь яно в , А . Шат ск и х ,
Казимир Малевич: Живопись. Теория, Москва 1993, с. 53.

С и л л а р т , Выставка футуристической скульптуры Боччони [в:] „Апполон”, № 7,
1913, с. 63.

6
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У теоретичних трактатах низки українських художників аванґарду
новий живопис із простору реальних зорових образів і світу фізичних законів
немов би переноситься до галузі свідомості, психіки, а матеріальні форми
картини дають лише імпульси, вихідні елементи для власних внутрішніх
споглядань. „…Відчування ґрунтується на ритмічних властивостях (рух), на
певній їх дії на наші нервові центри, які передають відчування свідомості…
що ж робить свідомість з одержаним відчування. Вона сприймає його, але
судить про нього лише на підставі спогадів”7 – такі засади нового принципу
сприйняття розробляв Олександр Богомазов. Зображення набувало тієї
форми, яку мають сліди побачених образів, предметів у мозку художника,
що володіє „великою сумою спогадів”.8 (Очевидно, на О. Богомазова
вплинула робота А. Берґсона Матерія і пам’ять). Перед нанесенням на
полотно картини таких „слідів” автор повинен був побачити їх у своїй
свідомості. Такий візіонерський елемент – „мислення очима”, – художник
розглянув у теоретичній праці Живопис та елементи – від інтуїтивного
настрою на хвилю „римуючого об’єкта” через усебічний аналіз його
властивостей і якостей до вольової імітації свого хвилювання у картині.9
У цій позиції ми по-особливому оцінюємо слова українських митців
аванґарду (О. Богомазова, О. Екстер, К. Васильєвої та ін.) – „очевидців
незримого”, які задекларували в передмові до каталогу виставки „Кільце”
таку концепцію: „…Краса не у баченому, а у відчутному переживанні. Немає
предмета, немає речі, а є щось інше приховане, і це інше – світ взаємних
стосунків, … світ, вловлений душею…”.10 Опосередкованим „механізмом”
при такому сприйнятті ставала вже чисто умоглядна11 сфера – свідомість
або сфера несвідомих психічних відчуттів. Отже, як нова футуристична
О. Б о г о м а з о в, Живопис та елементи (фрагмент трактату картина-глядач) [в:]
„Хроніка 2000”, Київ 1992, с. 143.

7

8

Ibidem, с. 144.

Д. Г о р б а ч о в, Не для грошей народжений або логіка краси [в:] „Хроніка 2000”, Київ
1992, с. 132.
9

Кольцо: каталог [1-й выставки картин группы художников г. Киева „Кольцо”], Киев
1914, с. 2.

10

Відповідно до словника української мови – „Умогляд” – міркування, яке ґрунтується на
спогляданні, абстрактному уявленні про дійсність. Детальніше див.: Словник української
мови: в 11 тт., АН УРСР. Інститут мовознавства – Т. 10, за ред. І . Б і л о д ід а , Київ 1979,
с. 445, http://ukrlit.org/slovnyk/slovnyk_ukrainskoi_movy_v_11_tomakh/%D1%83%D0%BC%
D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4, [12.04.2016].

11
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поезія шукала „слова, якими можна бачити, слова-очі, слова-руки, якими
можна творити”, так само і живопис аванґарду шукав „очі-свідомість”,
якими можна мислити, або „очі-руки”, якими можна сприймати дотиком.
До такого „зорового-дотику” звернено багато творів Д. Бурлюка.
Наприклад, у картині Час (1910-ті рр.) зображено реалістичне жіноче обличчя,
розташоване в калейдоскопі урбаністичних форм, що сприймається лише
умоглядно. Художник намагався передати невловиме, інтуїтивне – можливо
людську пам’ять, спогади, відчуття прийдешнього в живописному просторі,
збагнувши манеру насичення тактильними об’ємами вільного простору.
Картина постає перед глядачем як синтез видимих вражень і уявлень пам’яті,
навмисно складна для сприйняття, провокуючи необхідність тлумачення та
розшифровування.
Інший твір Д. Бурлюка – Безголовий голяр (1912 р.) – ще складніший для
сприйняття. У композиційному виконанні картина відображає принципи,
що виклав сам художник у статтях Кубізм і Фактура, опублікованих у Ляпасі
громадському смаку. Визначальним теоретичним поняттям, що запропонував автор у статті Кубізм, є „Канон зміщення конструкції”12. Таким чином,
це полотно є ніби ілюстрацією цього канону не лише в значенні кубістичної
організації картини, але й в буквальному – зсув голови голяра. Динамізм у
картині, підкреслений рухомою фігурою перукаря, виводить за рамки статичності кубізму й наближає витвір до футуристичних канонів. У структурі
картини бачимо ніби дві діагоналі – одна кубістично-футуристична, що йде
з лівого верхнього кута, інша, реалістична, – з лівого нижнього в правий
верхній. У точці перетину діагоналей розташована фігура голяра, таким
чином, вона є центром перетинання двох творчих систем – реалістичної
та кубофутуристичної. Композиційна та семантична напруга змушує глядача вдатися, за виразом самого Д. Бурлюка, до „Магічних скелець Вищого
Зорового Аналізу, Зримої Сутності, що нас оточує”. 13
Давид Бурлюк відзначав, що конструкція може бути зсунута. Зсув міг бути лінійний,
площинний, кольоровий, окремий чи загальний. Він також вважав, що протягом усієї історії
людства на противагу академічному мистецтву існувала творчість на основі канону зміщеної
конструкції. В його розумінні все народне мистецтво так званих „варварських народів” –
скіфів, готів, антів, слов’ян – було побудоване певним чином на принципах цього канону.
12

Д. Б у р л ю к , Н. Б у р л ю к , А. К р у ч е н ы х, В. К а н д и н с к и й , Б. Л и ф ш и ц ,
В. М а я к о в с к и й , В. Х л е б н и к о в , Пощечина общественному вкусу: [В защиту
свободного искусства : Стихи, проза и статьи], Москва 1912, с. 101.

13
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На картині зображено дзеркало, втім загалом зі своїми кубістичними
площинами дзеркало не відображає того, що відбувається. Перед глядачем
ніби вікна у різні світи, один із яких зрозумілий, тривимірний, а інший
складний – задзеркальний, із вищого виміру. Художник, маніпулюючи
дзеркальним відображенням, утворює вікно між нашим всесвітом та
іншими світами, де всі говорять загадками й здоровий глузд – не така
вже й дивна річ. Відзначимо, що така інтерпретація ролі художника
перегукується із твердженнями філософа ХХ ст. Петра Успенського у
популярній серед художників того часу книзі Tertium Organum, де автор
стверджує: „Художник повинен бути Магом, володіти даром змушувати
інших бачити те, чого вони не бачать самі”.14 Безголовий голяр Д. Бурлюка, таким чином, виявляється на гребені нової хвилі, змістом якої було
утвердження вільної, незалежної логіки мистецтва.
Для живописного твору Д. Бурлюка – Сибірська флотилія (1911 р.) характерним є зовсім інше деформуюче трактування простору. На картині обличчя
матроса, роздроблене на фрагменти, розібране на окремі елементи (подібно
до слів у футуристичній поезії, які часто розпадалися на окремі літери) і знову
зібране, але вже не за законами зовнішньої реальності. Обличчя зображено
репортажним фіксуванням, одночасно під кількома кутами зору, у трьох і
чотирьох обертах, тобто розкриваючи проблему позірного руху художника
навколо моделі. Художник акцентує увагу на русі, сполучивши кубістичне
розкладання форми на площині з футуристичним прийомом послідовного
передання окремих фаз руху голови. Загалом кубофутуристи часто намагалися
передати рух об’єкта чи фігури та різноманітні ракурси пластичними засобами.
Динамічні відчуття футуристи поширювали не лише на механічний
рух або рух, що ми бачимо, але й на „рух” психіки, внутрішній динамізм.
Художники прагнули вловити пластику сучасного стану душі та передати
ефемерний стан психічної реальності, що отримало розвиток у створенні
на основі пластичних еквівалентів своєрідних „внутрішніх пейзажів”.
У контексті нашого аналізу становлять цікавість кубофутуристичні
портрети анатома людських душ – О. Богомазова, що повною мірою,
відображають внутрішній стан і портретованих, і самого художника.
Митець писав портрети від внутрішнього до зовнішнього, усвідомивП. У с п е н с к и й , „Tertium Organum”. Ключ к загадкам мира, Санкт Петербург 1992,
с. 164–165.

14

- 158 -

cialo i tozsamosc popr_17-11.indd 158

2016-11-17 10:04:19

Інна ПРОКОПЧУК

ши, „що художник, наче деміург…інтуїтивно, як музикант, добирає
ключа”.15
У творі Портрет дружини, що читає (1913 р.) зображено жіночу постать,
що сидить, схиливши вперед голову, з листком паперу в руках. Жіночу фігуру
частково зрізано краями полотна й розташовано на світлому нейтральному
тлі. Обличчя, руки, листок паперу скомпоновані з перевернутих трикутників,
гострими кутами вниз, що надає зображенню ефект руху донизу. Загалом,
художник використовує площинне вирішення окремих форм, але за допомогою
світлотіньових моделювань створює об’ємні форми обличчя, зачіски, рук,
торсу з ледь очевидною, на перший погляд портретністю. У картині Портрет
дружини (1914 р.) художник включив справжній реєстр геометричних форм і
ліній. Зображення побудоване з площинних формотворчих елементів також за
схемою трикутника вістрям униз. Такі ритми площин нагадують кубістичний
живопис, що демонструє свої пластичні та емоційні можливості повною мірою.
При всій очевидній образній деформації моделі, у портреті простежується
специфічне поєднання жіночості й шарму, замасковане неприкрашеною, ледь
не іронічною схожістю. Аналізуючи цей портрет, ми відкриваємо відчуття
тонкої проникливості власного бачення художника та загостреного відчуття
краси, та й сам О. Богомазов стверджував, що „логіка розуму не збігається з
логікою краси”.16 Портрет дружини – свідчення дивного синтезу піднесеного
почуття та нових пластичних ідей.
Портрети О. Богомазова побудовані не на абстрактних асоціаціях, а
на емоціях і відчуттях, що передають характер і „стан душі”, точніше, стан
„оголеної душі”. Важливу роль у процесі формування емоційно-естетичної
орієнтації художника відігравали літературні уподобання – твори
Станіслава Пшибишевського з мотивом теорії „оголеної душі”. Подібний
мотив відлунює не лише у портретах О. Богомазова а й траплятиметься
у листах і щоденниках художника. Слід зауважити, що такі прийоми
дозволяли художникові побудувати особливу реальність у просторі
картини, що більшою мірою відповідало внутрішнім віддзеркаленням
зовнішнього світу, його рефлексіям у психіці, у відчуттях, у свідомості. Втім
художник прагнув не лише вловити у барвистих комбінаціях „душевний
стан”, але й аналітично побудувати нові образи, нову реальність.
15

Д. Г о р б а ч о в, op. cit., c. 132.

16

Ibidem, c. 133.
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Прагнення відтворити на полотні новий світ, що єднає внутрішнє і
зовнішне, стало основою низки кубофутуристичних портретів іншого
зразка. Такі портрети відтворюють вигляд людини, що складається з
різних тактильних і зорових відчуттів, з асоціативних ланцюжків, у яких
вибудовуються предметні й фактурні комбінації. „Обличчя” у цих портретах
з’являється як проекція психічних відчуттів і особистих сприймань, у
яких художник намагається вловити індивідуальні конфігурації. Вони
демонструють спробу поглибити, загострити портретну концепцію, дати
не зовнішню оболонку обличчя з внутрішнім змістом, а створити особливу
художню конструкцію, що передає комплекс відчуттів обличчя, які завжди
виткані з низки вражень, що розбігаються і майже не піддаються логічним
описам.
Блискучим прикладом сказаного можуть бути портрети Н. Гончарової
Дама в капелюшку (1913 р.), Л. Попової Ескіз до портрета (1915 р.),
Мандрівниця (1915 р.), в яких відбувається трансформація змісту, принципів
розуміння та сприймання. Художник у такій ситуації виступає з якісно новим
рівнем свідомості. Його абстрактне мислення стає гнучкішим і сильнішим,
відчутним стає перехід до чуттєво-психологічного асоціативного бачення.
Усі ці „портрети” – ігри у спогади, де один образ розкривається в іншому,
як сюрпризи у пасхальному яйці. Це „парад асоціацій”, що виникає з фантастичного перехрещення різноманітних геометричних площин і ліній – і
„живе лише у мозку людини, джерелі ілюзій”. 17
Характерним прийомом композицій в кубофутуристичний період
творчості К. Малевича 1913-1914 років, на думку Д. Сарабянова, є
віддзеркалення переходу людини до душевно-духовного стану із
своєрідним випадінням реалістичних зображень з умовного живописного
простору. Так, у картинах Дама на трамвайній зупинці (1913 р.) та
Дама біля афішного стовпа (1914 р.) завдяки різноманітним натякам
й асоціаціям К. Малевичу вдається відобразити певну картину світу,
що побудована не за законами цілісного зображення тривимірності на
двомірній площині, а за принципом відтворення багатомірного простору,
який складається з окремих фрагментів, синтезованих воєдино.18 У
17

Г . Г е с с е , Игра в биссер, Москва 2000, с. 15.

Д . С а р а б ь я н о в , Живопись Казимира Малевича [в:] Idem, А. Ш ат ск и х, Казимир Малевич: Живопись. Теория, Москва 1993, с. 73.
18
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зазначених роботах центральними реалістично трактованими є мотиви
таблички з номерами трамваїв та афіша. Текстові фрагменти-ребуси
афішного стовпа вказують на структуру сучасної урбанізованої мови:
фрагментарність, непередбачене, неочікуване сполучення усіляких
інформаційних послань, меседжів, поєднаних з „портретом” невідомої
дами.
У полотно Дама на трамвайній зупинці включений різноманітний спектр
можливих сприймань. Дама може бути умовним суб’єктом зображення і
сприймати довкілля, стоячи на зупинці або проїжджаючи повз зупинку. З
іншого боку, суб’єкт цілком може перетворитися в об’єкт, і тоді мова йтиме
про даму, що її побачив у вікні трамваю, – наприклад, чоловік у капелюсі,
що зображений у правому куті композиції, хоча сам трамвай зник (існує
лише в назві картини, як і дама (?)), чого цілком достатньо для створення
композиційної та ігрової інтриги.
Внутрішній світ у живописі кубофутуризму передається за допомогою
індивідуальної психіки, через психічний рух реципієнта. При цьому
мова йде про безліч різних сприймань, що накладаються одне на одне й
трансформують реальний образ. У таких портретах, як Портрет І. Клюна
(1913 р.), Портрет М. Матюшина (1913 р.) К. Малевича та Автопортрет з
пилкою (1914 р.) І. Клюна основний зоровий образ складається з площинних
комбінацій із різноманітними фактурними властивостями. Саме ці площини,
ритмічний рисунок їх перетинів складають конструктивну основу портретів.
Портрет М. Матюшина – це портрет одного, що „пропущений” через психіку
іншого, – і не лише побачений чужими очами, а „проведений” через низку
індивідуальних асоціацій. Пластичний рух іде за складним асоціативним
розумовим рухом. У Портреті М. Матюшина своєрідно розгорнутий
„подвійний портрет” – інтелектуальна атмосфера спільної творчості19, де
сполучаються музичні атрибути (клавіатура) й проживання різних ситуацій
та обставин.
В кубофутуристичних роботах К. Малевича висувається програма
багатоскладного, різновекторного бачення, і таке всеосяжне бачення
готувало ґрунт до осягнення того, що є незримим у реальності, до
явища безмежного розуму, який у 1913-1914 роках був названий
У цей період Казимир Малевич та Іван Клюн разом працювали над оперою Перемога
над Сонцем.

19
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К. Малевичем „алогізмом”, а також до наступного потужного напряму
– супрематизму.
У супрематизмі, а згодом і у своїх „метафізичних портретах”
К. Малевич досягає повного виходу у сферу чистого духу. Втім, якщо
„метафізичний живопис” Джорджо де Кіріко та Карло Карра ототожнює
безликість, безособовість, людину яку покинув дух, і залишилася лише
порожня оболонка матерії, то К. Малевич не роз’єднує матерію з духом,
а одухотворяє форму й матеріалізує дух, стверджуючи, що череп людини
дорівнює Усесвіту.20
В основі проаналізованих портретів лежить пошук нової естетики,
відкриття „чуттєвої індивідуальності” й утвердження власного бачення.
Портретний образ подається в категоріях нового асоціативного сприйняття,
це означає, що художник уче ще пов’язаний із відображенням дійсності,
але тільки асоціативної, що перетворює хаос абсурду на нові зображальні
форми й створює прецедент відкриття.

ЛІТЕРАТУРА
Богомазов О., Живопис та елементи (фрагмент трактату картинаглядач) [в:] „Хроніка 2000”, Київ 1992, с. 140–145.
Г о р б а ч о в Д., Не для грошей народжений або логіка краси [в:] „Хроніка
2000”, Київ 1992, с. 132-139.
Бурл юк Д., Бу р л ю к Н ., К р у ч е н ых А . , Ка н д и н с к и й В . , Л и ф ш и ц
Б., Маяковский В., Хлебников В., Пощечина общественному вкусу:
[В защиту свободного искусства : Стихи, проза и статьи], Москва 1912.
Ге ссе Г., Игра в биссер, Москва 2000.
Г о р я ч е в а Т . , Малевич и метафизическая живопись [в:] „Вопросы
искусствознания”, вып. 1, 1993, с. 49-59.
Дуглас Ш., К вопросу о философских истоках беспредметного искусства
[в:] Казимир Малевич. Художник и теоретик. Альбом, тексты Е. Петровой
и др., Москва 1990, с. 56-60.
Д у г л а с Ш., Лебеди иных миров. К. Малевич и истоки русского
абстракционизма [в:] „Советское искусствознание”, вып. 27, 1991, с.
390–422.
Т. Г о р я ч е в а, Малевич и метафизическая живопись [в:] „Вопросы искусствознания”,
вып. 1, 1993, с. 57.
20

- 162 -

cialo i tozsamosc popr_17-11.indd 162

2016-11-17 10:04:19

Інна ПРОКОПЧУК

Кольцо: каталог [1-й выставки картин группы художников г. Киева
„Кольцо”], Киев 1914.
Л о с с к и й В., Очерк мистического богословия Восточной Церкви.
Догматическое богословие, Москва 1991, http://psylib.org.ua/books/lossv01/
index.htm/, [28.11.2015].
М а л е в и ч К., О нових системах в искусстве [в:] С ар абьянов Д ., Шатских А ., Казимир Малевич: Живопись. Теория, Москва 1993.
С а р а б ь я н о в Д., Живопись Казимира Малевича [в:] С ар абьянов Д .,
Шатских А., Казимир Малевич: Живопись. Теория, Москва 1993, с. 7-176.
С и л л а р т, Выставка футуристической скульптуры Боччони [в:]
„Апполон”, № 7, 1913, с. 63.
Словник української мови: в 11 тт., АН УРСР. Інститут мовознавства – Т.
10, за ред. І. Білодіда, Київ 1979,http://ukrlit.org/slovnyk/slovnyk_ukrainskoi_
movy_v_11_tomakh/%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8F%
D0%B4, [12.04.2016].
У с п е н с к и й П . , „Tertium Organum”. Ключ к загадкам мира, Санкт
Петербург 1992.

ANATOMY OF SPIRIT IN AESTHETIC OF UKRAINIAN AVANT-GARDE
This paper presents a trial of separation for the brightest manifestations
of „inner” states of human being that found its reflection in „external”
characteristics that have an effect on new contents, edges, color and forms.
The correlation between „inner” and „external” entities in the contents of
manifestation of this phenomena in Ukrainian avant-garde portrait art is
analyzed. The world understanding of Ukrainian avant-garde has opened
the „image and similarity”. The nature of portrait thinking of avant-garde
artists assists to trace the logic of deformations that happened in Ukrainian
art in the first quarter of XX century. The mysteries of revolutionary and
rebellion spirit divining above the abyss, cognition of volcanic backgrounds
of existence constitutes the contents of „plotless” plots. It is highlighted
that the focus of artists was concentrated on finding the new opportunities
in human consciousness and psychics.
Images of invisible, new artistic sensitivity, creation of own vision and harmony consisting of dissonances became the positive responses of avant-garde
artist ideas. It is shown that cubistic and futuristic experience of recreation in
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the portraits of „inner” images that were available only for notional contemplation has become a significant phase in the formation of Malevich’ suprematic
concept.
Key words: avant-garde, anatomy, spirit, symbol, portrait thinking, deformation, relativity principle.
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Катажина ЯКУБОВСЬКА-КРАВЧИК
Йоанна КУЧИНСЬКА

NAPIĘCIE POMIĘDZY CIAŁEM A DUSZĄ W SZTUCE
WSPÓŁCZESNEJ NA PRZYKŁADZIE TWÓRCZOŚCI
DMYTRA HORDYCY

Wydawać by się mogło, że współczesna sztuka europejska zrezygnowała z podejmowania tematu sacrum na rzecz innych, wzbudzających więcej emocji
i dyskusji problemów. Jean Baudrillard w rozprawie Spisek sztuki pisał, że jest
ona tylko „swoją własną reklamą”1. Jej dążenia do popularności, mierzonej
niejednokrotnie za pomocą sukcesu finansowego, powoduje że tematy obecne
w kulturze od stuleci odsuwane są na dalszy plan. Analizując współczesną sztukę
ukraińską trzeba jednak stwierdzić, że wiele interesujących prac powstaje na
drodze poszukiwania sacrum, w bezpośrednim dialogu z religią.
Współczesna sztuka ikonopisarska na Ukrainie łączy w sobie dziedzictwo
Kościoła Wschodniego z nowoczesnym podejściem do malarstwa, starając się
odpowiedzieć na duchowe potrzeby dzisiejszych wiernych. Można się w niej
dopatrzeć syntezy tradycyjnego kanonu bizantyjsko-ruskiego oraz wykształconych na przestrzeni wieków na tych terenach przemian stylistycznych obrazu
sakralnego (renesans, barok, klasycyzm, romantyzm, sztuka ludowa) z nowymi kierunkami w sztuce, powstałymi XX wieku tj. modernizmem, abstrakcją,
secesją, kubizmem. W pracach wielu współczesnych ukraińskich ikonopisów
widać próby stworzenia nowych interpretacji sfery sacrum, nowych symboli
i znaczeń, których ikona jest nośnikiem.
Dążenia te w nowoczesnej sztuce ikonopisarskiej przejawiają się nie tylko
w użyciu nowych technik, symboli, kolorystyki, lecz również w opracowaniu
na nowo rysunku ciała świętego, podkreśleniu jego fizyczności we wzajemnej
relacji z duchowością, boskim pierwiastkiem, tworząc tym samym pełnię czło1

J. B au dr ill ard, Spisek sztuki, Warszawa 2006, s. 76.
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wieczeństwa, jak pisał bowiem Jerzy Nowosielski: „Co dla człowieka o rozbudzonych aspiracjach duchowych oznacza żyć w ciele? Myślę, że oznacza nadanie
wartości duchowej samemu ciału i wszystkiemu co jest z nim związane”.2
Bardzo wyraźnie te tendencje oraz relacje między ciałem a duszą widać
w pracach Dmytra Hordycy, w których rysunek ciała nawiązuje bardzo często
do abstrakcjonizmu oraz kubizmu, pozornie nie mając nic wspólnego ze sferą
sacrum w rozumieniu teologii Kościoła Wschodniego. Ikonopisarz należy do
młodego pokolenia ukraińskich twórców, którzy w sztuce sakralnej poszukują
swojej własnej drogi, a korzystając z dokonań tradycyjnego kanonu starają się
mówić współczesnym językiem. Hordyca balansuje na granicy sztuki sakralnej
i modernizmu. Łącząc je szuka takiej równowagi, która najsilniej by oddziaływała na widza, by dostarczała mu nie tylko silnych bodźców estetycznych,
ale również duchowych.
Artysta urodził się na Bukowinie, dorastał w pobliżu Iwano – Frankiwska,
skończył College Sztuki Dekoracyjnej i Użytkowej im. W. Kasijana w Kosowie
(pod kierunkiem W. Bojczuka), Lwowską Narodową Akademię Sztuk Pięknych
(pod kierunkiem W. Owsijczuka, R. Wasyłyka, Ł. Skopa, М. Krystopczuka,
K. Markowycza) oraz odbył studia doktoranckie w Narodowej Akademii Sztuk
Pięknych i Architektury w Kijowie pod kierownictwem M. Storożenki. W 2009
roku został kierownikiem Centrum Badań Ukraińskiej Kultury Sakralnej przy
Akademii Kijowsko – Mohylańskiej. Od 2009 roku jest członkiem Młodzieżowego Stowarzyszenia Narodowego Związku Malarzy Ukrainy, a od 2012
Narodowego Związku Malarzy Ukrainy jako malarz – monumentalista і członek
Ukraińskiego Związku Ikonopisarzy imienia Świętego Alipiusza Pieczerskiego.
Był inicjatorem przeprowadzonego w latach 2008-2010 projektu „Ukraińska
sztuka sakralna” w kompleksie św. Sofii w Kijowie, w ramach którego odbywały
się wystawy współczesnej ukraińskiej ikony oraz warsztaty ikonopisania.
Począwszy od 2001 roku Dmytro Hordyca przedstawiał swoje prace na
wystawach w Pałacu Sztuki we Lwowie, w Tarnopolu, muzeum im. Biłasa
w Truskawcu, Lwowskiej Galerii Obrazów w Czerniowcach, Galerii Obrazów
w Drohobyczu, Muzeum Narodowym we Lwowie, Lwowskim Katolickim Uniwersytecie, Łucku, Galerii „Gryfon” w Kijowie, Narodowej Akademii Sztuk
Pięknych i Architektury, „Sofii Kijowskiej”, Centrum ukraińsko – kanadyjskich
J. N owo siel sk i , „Szata godowa” – o teologii ciała ludzkiego [w:] Zagubiona bazylika. Refleksje o sztuce i wierze, Kraków 2013, s. 298–299.
2
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studiów przy Manitobskim Uniwersytecie, Muzeum Nikifora w Krynicy, a także
Nowicy, Krakowie, Warszawie, Chełmie, Grodnie i Mińsku na Białorusi.
Tradycyjne podejście do ciała w ikonografii wiąże się ze średniowiecznym przewartościowaniem jego postrzegania. Wraz ze wzrostem znaczenia
w kulturze kultu bezcielesnego Boga nastąpiła jego marginalizacja. Miejsce
uwznoślania ciała zajął model transcielesny, odsyłający przede wszystkim do
jego roli służebnej wobec ducha. Zaś w centrum zainteresowania kultury stało
ciało Chrystusa, jako te które było obrazem Boga niewidzialnego. Ciało traktowano także często jako symbol nobliwej osoby je noszącej. Jak pisze J. Le
Goff, „innego rodzaju dualizm ciała rozwinął się w obrębie średniowiecznego
kultu zmarłych i kultu władcy. W przeciwieństwie do chrystologii, chodzi tutaj
o dwa ciała, rozróżniane w przypadku osób sprawujących urząd: o śmiertelne
ciało naturalne i o ciało urzędowe […]. Naturalne ciało było medium-nośnikiem zarówno dla osoby śmiertelnej, jak i nieśmiertelnego urzędu. Zapraszało
również do rozróżnienia jego roli społecznej: ciało reprezentujące jest kulturą
a nie naturą.”3 Ten swoisty sposób odseparowania ciała od konkretnej osoby
wniknął także do filozofii ikonografii. Co ciekawe jednak, we współczesnej
ukraińskiej ikonografi często można dostrzec wzrost wartości ludzkiego ciała,
traktowanego jako zobrazowanie pewnej filozofii człowieczeństwa. Tym samym
staje się ono nośnikiem jego idei.
Dzieje się tak również w pracach Dmytra Hordycy chociaż przedstawienie
ciała w jego pracach dalekie jest od tradycyjnego podejścia ikonograficznego. Jak
pisał bowiem Eriugen „nie ma niczego w tym widzialnym zmysłowym świecie,
co by nie było znakiem czegoś duchowego i poznawalnego tylko umysłowo”.4
Na pracach Hordycy nie oglądamy ciał niemalże przezroczystych, eterycznych, wyidealizowanych, odsyłających nas bezpośrednio do Boga. Tradycyjne statyczne ujęcie postaci ustępuje wyrazistym, diagonalnym liniom, które
wprowadzają elementy niepokoju, dramatyzmu oraz dynamiki, lecz również
przykuwają uwagę widza. Ciała postaci wydają się być bardziej namacalne,
wyraziste, osadzone w świecie fizycznym. Z jednej strony charakteryzują się
cielesnością, emocjonalnością, pewną wysublimowaną formą brzydoty, do3
J. G of f, Obraz ciała jako obraz człowieka [w:] J. G o f f, Kultura średniowiecznej Europy, Warszawa 1970, s. 122.

E r iu ge n , De divisione naturae, V, 3 [w:] W. S eń ko , Jak rozumieć filozofię średniowieczną,
Warszawa 1993, s. 16.
4
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sadnym podkreśleniem anatomii oraz rysów twarzy, z drugiej jednak elementy
abstrakcyjne oraz figuralne, widoczne w anatomii ciał, odsyłają widza do sfery
sacrum oraz są zarazem próbą uchwycenia pierwiastka transcendentnego. Dla
malarza aspekt człowieczeństwa i cielesności w boskim planie zbawienia staje
się pytaniem i wyzwaniem dla sztuki. Wydaje się, że bliska mu jest koncepcja
sacrum tak jak rozumie ją Mircea Eliade, a więc jako „doświadczenie całości
egzystencji, które objawia człowiekowi jego sposób bycia w świecie”, „a ostatecznie także po prostu rzeczywistość”5. Artysta nawiązuje do rozumienia świetej
siły jako „rzeczywistości, wieczności i skuteczności w jednym”6 . Jego prace są
bardzo ekspresyjne. W swoich ikonach często podejmuje on temat cierpienia
oraz związanej z nim Pasji: „Przedstawianie cierpienia oczyszcza duszę artysty
i uczy pokory” – stwierdza artysta – „Katharsis, które przeżywa malarz, udziela
się także chrześcijaninowi, który przed daną ikoną się modli”7.
Tworząc jeden ze swoich ważniejszych artystycznych projektów „Powrót”,
artysta postawił sobie za cel zmusić widza do refleksji nad wiarą i człowieczeństwem. Pokazał rytm życia i kolistość czasu świętego, który na nowo powołuje do życia wydarzenia z prapoczątków i odradza byt. Dzięki zanurzeniu się
w sacrum człowiek powraca do początków czasów, aby na nowo się narodzić.8
Projekt o tym właśnie tytule miał służyć weryfikacji relacji Bóg – ja – świat
i pomóc w tytułowym powrocie do wartości najważniejszych i ich odrodzenia.
Ów powrót nie może dokonać się jednak z pominięciem tematu cielesności.
Powrót człowieka do Boga wedle Hordycy musi objąć całe jego jestestwo, zarówno ducha, jak i ciało. Bóg przychodzi bowiem do człowieka jako do całości.
Ikona jest dla niego nie tylko dziełem artystycznym, ale przede wszystkim winna być artefaktem prowadzącym do Boga. Dlatego jej źródłem jest
Najwyższy, bez nieustającej modlitwy i powrotów malarza do Boga, które są
jednocześnie powrotami do siebie, powstać bowiem nie może. „ПОВЕРНЕННЯ
в себе ‒ вкотре віднайдення тієї зарослої затоптаної загубленої стежини
до своєї душі… Не во ім’я свого „Я”, а во ім’я ще одного створеного Богом
серцебиття ‒ створеного для Свого Святого Буття! Бог в нас – всередині,
і кожне Його Нове Пришестя – це Його ПОВЕРНЕННЯ! ПОВЕРНЕННЯ
5

Por. M. E l i a d e, Sacrum i profanum. O istocie religijności, Warszawa 1996, s. 8 i nn.

6

Ibidem, s. 53.

7

Wywiad KJK z Dmytrem Hordycą przeprowadzony dnia 12.03.2014, archiwum autora.

8

Por. M. E l i a d e, op. cit., s. 54–89.
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Віри, Любові, Надії, Покаяння, Правди, Творчості, Мудрості, Кохання,
Смирення…”9 – pisał Hordyca w swoim tekście programowym.
Jednym z najczęściej podejmowanych tematów w tym projekcie artystycznym jest cykl życia oraz śmierci Chrystusa, przejawiający się w scenach
Ukrzyżowania oraz Męki Pańskiej, a także w wizerunkach Bogurodzicy z Dzieciątkiem. Najdrobniejszy fragment anatomii ciał świętych na tych ikonach jest
przemyślany, ukazuje, w zależności od tematu, emocje towarzyszące danemu
wydarzeniu. Artysta cierpienie Zbawiciela na krzyżu ukazuje w uczuciowy
sposób, jego mękę podkreśla zazwyczaj czerwoną barwą, geometrycznymi
kształtami, przypominającymi łzy lub krople krwi. Ekspresyjne linie potęgują
uczucie niepokoju u widza, sprawiają, że angażuje się on w scenę widoczną
na ikonie. Corpus Christi na pracach artysty to ciało człowieka umęczonego,
z podkreśloną, wręcz przesadnie, budową mięśni oraz kości. Atrybuty Męki
Pańskiej (korona cierniowa, rany, krzyż) pozbawione są realizmu, malarz nakreśla je kształtami geometrycznymi, z jednej strony akcentując ich symbolikę,
z drugiej podkreślając zarówno człowieczą, jak i boską naturę przedstawienia.
Charakterystycznym zabiegiem dla artysty, jest ukazanie przybitych dłoni Zbawiciela wnętrzem do góry, takie ich ułożenie może być odczytywane dwojako:
jako podkreślenie cierpienia, jak i błogosławieństwo udzielane przez Syna Bożego patrzącemu. (ilustracja 1)
Analizując ikony z przedstawieniem Matki Bożej z Dzieciątkiem odnosi
się wrażenie jakby matka i syn stanowili jedność, ich kończyny przeplatają się
ze sobą, linie twarzy stapiają się w całość. (ilustracja 2) Te prace artysty łączą
w sobie niepokojącą ekspresję z siłą macierzyństwa. Jedność Bogurodzicy i jej
Syna jest odniesieniem do pierwszych chwil życia, które rozpoczyna się w łonie matki. Ich twarze są kolorystycznie oraz kompozycyjnie bardzo podobne
do siebie, stanowią swoje lustrzane odbicia, z tymże jedno z nich jest większe, a drugie mniejsze. Bardzo często ich nimby tworzą całość, podkreślając
między nimi związek uczuciowy. Charakterystyczną cechą stylu artysty jest
połączenie brzydoty z pięknem, krzywych, ekspresyjnych linii układających się
w harmonijną kompozycję. W układach wielopostaciowych kończyny świętych
przelatają się ze sobą, tworząc pozorny chaos, po dokładniejszej analizie wyłania się przemyślana konstrukcja, ukazująca bliskość oraz miłość między nimi.
9

Wywiad KJK z Dmytrem Hordycą przeprowadzony dnia12.03.2014, archiwum autora.
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Prace artysty z cyklu „Powrót” wywołują u widza sprzeczne emocje, z widocznego na pierwszy rzut oka chaosu wyłania się porządek, z ekspresyjnych
przedstawień spokój skłaniający do kontemplacji, z cierpienia radość oraz
miłość.
Ikona to zbiór rozmaitych symboli, a każdy jej element zakorzeniony jest
mocno w tradycji. Symboliczne są kształty ciała, wykonywane gesty, wykorzystywane kolory, przedmioty widniejące na obrazie. Tworzą one całość, która
nie tylko opowiada historię danego świętego, lecz przybliża wiernego do Boga,
ukazuje mu jego majestat, otwiera drzwi do świata pozazmysłowego. Hordyca w swoich pracach, nawiązując do kalendarza liturgicznego, odwołuje się do
malarskich koncepcji swoich poprzedników, którzy za pomocą pędzla starali się
przedstawić najważniejsze prawdy teologiczne. Nie zrywa całkowicie z tradycyjną
symboliką oraz wypracowanymi przez wieki typami ikonograficznymi lecz stara
się je opracować na nowo m.in. wykorzystuje tradycyjną symbolikę kolorystyczną
wzbogacając ją o żywe, złamane barwy, nadające przedstawieniu wyrazistości,
co widoczne jest zwłaszcza w karnacji świętych. Zabieg ten podkreśla budowę
ich ciał oraz rysy twarzy zarazem sprawiając, że wydają się być nie z tego świata.
Wykorzystuje również symbolikę krzyża, krwi, łanów zbóż, wplatając je w zarys
ciała postaci, które razem z tłem tworzą syntetyczną, spójną całość.
Artysta traktuje ikonę jako środek głoszenia wiary, w którym każdy znak,
najmniejszy szczegół staje się symbolem. Podobnie jak w tradycyjnej sztuce
sakralnej, jest ona obrazem, który ma prowadzić do Boga. W jej symbolikę
chrześcijanin obrządku wschodniego jest wdrażany od dziecka. Jak pisał Jacques
Le Goff, „wystarczy uświadomić sobie, jaka jest etymologia słowa „symbol”
by zrozumieć, jakie miejsce zajmuje myśl symboliczna […] „Symbolon” był
to u Greków znak rozpoznawczy, reprezentowany przez dwie połowy przedmiotu podzielonego miedzy dwie osoby. Symbol jest znakiem umowy. Jest
odniesieniem do utraconej całości, przypomina i przyzywa wyższą utajoną
rzeczywistość”10
Ikonopisarz korzystając z tej spuścizny kościoła wschodniego wchodzi z nią
w dialog. Nie tyle powtarza ugruntowanych przez wieki schematów, ile próbuje
je wykorzystywać jedynie w sobie właściwy sposób. Hordyca stworzył własną
koncepcję anatomii, schemat jej naruszania. Przedstawienia ludzkiego ciała
10

J.L.G of f, Kultura średniowiecznej Europy, Warszawa 1970, s. 324 i nn.
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na jego pracach dalekie są od przedstawień realistycznych czy kanonicznych.
Artysta efekt ten osiąga dzięki wyrazistej mimice twarzy, ekspresyjnym liniom
oraz konturom, wprowadzeniu figur geometrycznych w rysunek ciała, a także
żywej i jaskrawej palecie barwnej. Proporcje ciała, podobnie jak na tradycyjnej
ikonie, są zaburzone, lecz nie tylko nawiązują do aspektu duchowego, sfery
sacrum, lecz wyrażają wewnętrzny stan emocjonalny danego świętego. Dłonie
postaci są nieproporcjonalnie duże w stosunku do reszty ciała, artysta w ten
sposób podkreśla gesty przez nie wykonywane oraz ich stan emocjonalny. Na
ikonach Ukrzyżowania ukazują cierpienie Chrystusa jak i błogosławieństwo
(gest adoracyjny – modlitwa), na przedstawieniach ukazujących Opłakiwanie
uniesione ręce Bogurodzicy ukazują rozpacz, na pracach typu Eleusa oraz Hodegetria podkreślają czułość oraz miłość. (ilustracja 3) Na niektórych pracach
artysty pojawiają się wybladłe, wręcz pozbawione koloru twarze przypominające nieboszczyków, na innych nierealistyczna, żywa kolorystyka (turkus, czerwień, błękit, żółć) wprowadza elementy radosne i ekspresyjne, które mocniej
podkreślają znaczenie danej sceny oraz nie pozwalają oderwać od niej oczu.
Te zabiegi artystyczne mają pomóc mocniej zabrzmieć danej pracy, głębiej
poruszyć odbiorcę.
Artysta chętnie sięga też do tematyki męczeństwa. „Мучеництво – це
найвища форма обранства Господом душі християнина. Після прийняття
мучеництва Господа і всіх святих Його через розкриття у власній творчості
художник дуже грамотно і більш свідомо продовжує переосмислювати
інші сторінки церковного календаря”11 – stwierdza Hordyca. Co ciekawe, za
najdramatyczniejszy temat ikonografii uważa on „Boże Narodzenie”. Chrystus
– niemowlę owinięte zgodnie z symboliką ikonograficzną w płótno nawiązujące
do tego z Grobu Pańskiego, często leżące też na sarkofagu, z pochyloną nad
nim smutną Maryją, przepowiada swoją przyszłą śmierć. Scena ta w twórczości
artysty odpowiada scenie Opłakiwania, gdzie Bogurodzica nachyla się nad
martwym i umęczonym ciałem swojego syna, który leży na marach.
Zmierzenie się z tajemnicą świętości ciała ogołoconego i umęczonego,
a jednak nie pozbawionego swojego blasku i siły niemożliwe jest bez kontekstu wiary chrześcijańskiej. Dla tworzącego w XXI wieku malarza, który nosi
w sobie doświadczenie sztuki XX-wiecznej powrót do tradycji wymaga no11

Wywiad KJK z Dmytrem Hordycą przeprowadzony dnia 12.03.2014, archiwum autora
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wych środków wyrazu. Nie możliwe jest bowiem przekonujące naśladowanie
form z pierwszych wieków chrześcijaństwa bez odwołania się do kontekstów
współczesności. Charakterystycznym elementem, znamionującym cierpienie
na ikonach artysty jest kształt oczu postaci. Przypomina on odwróconą łzę,
opuszczone kąciki oczu nadają twarzom świętych wyraz smutku oraz melancholii. Wąskie nosy oraz drobne usta zwracają jeszcze mocniej uwagę widza na
oczy świętego. Użycie przez artystę głębokiej czerwieni oraz czerni podkreśla
męczeńską wymowę ikony, rany ukazane przy pomocy geometrycznych figur
zarazem zwracają uwagę na cierpienie świętego, jak i są pewną formą znaku,
który odsyła wierzącego do Boga.
Jak wielokrotnie podkreślał twórca, orężem ikonopisarza jest wypracowana
przez niego forma, poszukiwanie stylistyki i stylizacji, które mogłyby stać się
nowymi symbolami. W przypadku Hordycy stają się nimi figury geometryczne,
które są nieodłączną częścią stylu ikonopisarza. Z nich tworzy całe kompozycje, zarówno zarys postaci, jak i towarzyszące mu tło. Ich użycie przez artystę
dostosowane jest do danego tematu. Zagięte linie, półokręgi łączą się u niego z łagodnością i pewną delikatnością. Kwadraty, trójkąty oraz inne figury
o kanciastym kształcie podkreślają symbolikę cierpienia oraz męki. Tradycja
poszukiwania objawienia Boga w geometrii jest zresztą bardzo stara. Starożytni widzieli w niej objawienie, posługiwanie się nią traktowano jako element
ćwiczeń duchowych i zrastania na drodze do doskonałości.
Geometria od najdawniejszych czasów łączona była z metafizyką. Poszczególne jej elementy w powiązaniu z przestrzenią łączone były z nieskończonością.
W średniowieczu stosowanie matematycznych algorytmów porównywane było
do stworzenia świata. Geometria zyskała sobie miejsce języka powszechnie
rozumianego i ponadnarodowego, przybliżającego człowieka do tajemnicy
świata duchowego. Co więcej, uważano ją za drogę prowadzącą do Boga.
Prace Hordycy, zarówno anatomia ciała, jak i reszta kompozycji dopracowane oraz przemyślane są wręcz z matematyczną precyzją, nie ma w nich
miejsca na zbędne elementy. Najmniejsze fragmenty tworzą zwartą całość, która
ukazuje historię zbawienia z uwzględnieniem duchowości oraz cielesności.
Agnieszka Kijewska analizując filozofię Mikołaja z Kuzy i jego dzieło
O oświeconej niewiedzy, podkreśla, że „łącząc [on] tradycję Dionizjańską z nurtem zapoczątkowanym przez Boecjusza, uważa, że najpewniejszą drogą ku
Bogu jest droga przez symbole matematyczne, toteż drugi etap stanowi cała
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rozległa dziedzina matematyki, która, zdaniem Beocjusza, jest najlepszą formą
przygotowania do teologii.”12
Agnieszka Kijewska konstatując swoje rozważania o Mikołaju z Kuzy stwierdza, że wedle jego nauki ”nieskończone koło, trójkąt i kula zbiegają się, pokrywają z nieskończoną linią prostą, a zatem wszystkie przeciwieństwa schodzą
się (coincidere) w nieskończoności, a pełna prawda jest niepojęta.”13
Z pewnością obok prac Dmytra Hordycy nie można przejść obojętnie. Ich
forma oraz styl, skłaniają do myślenia oraz głębszej analizy, a co za tym idzie
do refleksji nad sobą oraz wiarą.
Twórca próbuje również wpisać ikony w kontekst społeczny. Jak zauważa
D. Filar, „wedle antropologów i psychologów ludzkie ciało współuczestniczy
poprzez biologiczno-kulturowe kody w świadomym bądź nieświadomym komunikowaniu się człowieka ze światem. Ujęcie kultury jako „komunikowania
się”, charakterystyczne dla ważnego nurtu antropologii kulturowej, opiera się
na założeniu, iż podstawowe systemy przekazu kulturowego są w jakiś sposób
warunkowane biologicznie. Na kulturę składają się bowiem głębokie struktury ideacyjne – genetyczne kody umysłowe. Tworzą one jeden z ważnych
wymiarów kultury rozumianej jako pochodna ludzkiego świata pojęciowego,
motywującego jego rozwój.”14 Te właśnie kody są w centrum zainteresowania
działań twórczych artysty.
Użycie przez artystę ekspresyjnych środków wyrazu (żywa kolorystyka, diagonalne, wyraziste linie, pozorny chaos, kontrast barwny) wraz z geometryzacją
przedstawień sprawia, że fizyczność ciała miesza się z duchowością, tworząc
między nimi swego rodzaju napięcie, towarzyszące każdemu człowiekowi na co
dzień. Tę walkę między cielesnością a sferą sacrum wyraźnie widać na ikonach
tego artysty, dlatego każdemu człowiekowi jego twórczość może stać się bliska.

12

A. Kij e w sk a , Wprowadzenie do oświeconej Niewiedzy Mikołaja z Kuzy, Kraków 1997.

13

Ibidem.

D. Filar, Ciało w umyśle – umysł ucieleśniony”: cielesność w kulturze i filozofii a eksperiencjalizm we współczesnej lingwistyce [w:] O płci, ciele i seksualności w kulturze i historii, pod red.
M . K ar w atow sk ie j, R . L iw i ńsk i e go, A . Si wc a , s. 35.

14
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THE TENSION BETWEEN THE BODY AND THE SOUL IN THE MODERN ART:
THE CASE OF DMYTRO HORODYCA
In this paper we analyse the treatment of the body in modern Ukrainian art
exemplified by the work of Kiev-based icon painter Dmytro Hordyca. His art
is an attempt to create new interpretations of the sacrum, new symbols and
meanings carried by the icon. There are no nearly transparent, airy, idealized
bodies in his paintings that could refer us directly to the deity. The traditional
static treatment is replaced by expressive, diagonal lines which introduce elements of uneasiness, drama and dynamism, but also capture the spectator’s
attention. The bodies appear more palpable, expressive and physical.
Key words: body, modern Ukrainian art, icon.
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ТРОП ЯК ТРАНСЛЯТОР СОМАТИЧНОГО
КУЛЬТУРНОГО КОДУ УКРАЇНЦІВ

Питання усталеності й мінливості морфо-фізіологічних ознак представника певного етносу в часі і, трапляється, в просторі складають предмет
антропології у вузькому розумінні і резонують із проблемами уречевлення
соматичного портрету людини, які виступають предметом антропології
в широкому розумінні, або культурної антропології. Останні пов’язані з
надзвичайно широким колом питань етнокультурного і цивілізаційного
рівня, як ідеал краси і досконалості, тест на відчуття прекрасного, і входять
до ширшого кола проблем гуманітарного (як етноцентризм, аккультурація) і лінгвістичного (як категорія, прототип, стереотип) порядку. Троп
осі псевдототожності (метафора, порівняння, метафорична перифраза,
асоціація, аналогія і подібні) відіграє історично помітну роль у трансляції
соматичного культурного коду і складає осереддя проблем дослідження зовнішності людини в аспектах лінгвокультурології, лінгвопоетики,
міфопоетики, етнолінгвістики і когнітивної лінгвістики, що зумовлює
актуальність нашого дослідження.
З-посеред завдань, які ставить перед собою автор цієї розвідки,
знаходяться наступні: коротко схарактеризувати сучасні антропологічні
типи українців і з’ясувати, як саме вони співвіднесені з типовим портретом
представника українського етносу, зафіксованим у художньому мовленні;
вияснити, чи може троп імпліцитно транслювати етнічні культурні коди
і, якщо так, які саме і яким чином.
Як відомо, антропологічний, мовний і культурний (або етнографоархеологічний) складають корені дописемної історії народу.1
Антропологічний підхід дозволяє визначити інтуїтивно усвідомлену
1

В. Д я ч е н к о, Не тільки чорні брови, карі очі [в:] „Віче”, № 4, 1992, c. 114.
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своєрідність зовнішності представника етнічної групи: кожен народ нічим
так не зобов’язаний Богу, „як тим, що він дав найвищу свою премудрість,
яка є природний його портрет і печать”,2 а також обґрунтувати етнічно
релевантний тест на відчуття прекрасного.
Дані сучасної антропології свідчать про неоднорідність антропологічного складу українців. Зокрема, учасники експедиції під керівництвом
Василя Дяченка в 1956-1963 р.р. на основі антропометричних і антропоскопічних обмірів 10000 українців 80-ти територіальних груп дійшли висновку
про наявність семи різних антропологічних типів українського населення.
Це типи, які складають наступний ряд: центральноукраїнський (60% населення, характеризується виразними європеоїдними рисами: високим
зростом, середніми покажчиками голови, обличчя, пігментації волосся та
очей), поліський (10%, визначається дуже низьким і широким обличчям,
дуже розвиненим надбрів’ям, масивним чолом, середнім зростом, порівняно темнішим кольором очей і світлішим кольором волосся), дунайський,
або норікський (10%, характеризується максимально європеоїдними ознаками: довгим, порівняно вузьким обличчям з довгим, прямим і тонким
носом), нижньодніпровсько-прутський (7%, характеризується доліхоцефалією, незначним виступанням нижньої частини обличчя, незвичайним
поєднанням різкопрофільованого обличчя з низьким покажчиком носа,
дуже темною пігментацією очей і волосся, значним розвитком волосяного покриву, високорослістю), карпатський, або карпато-альпійський
(7-8%, характеризується однаковою кількістю світло – і темнооких, хоча
за кольором волосся переважають темні), динарський (4-5%, за рисами
нечітко відмежований від карпатського), верхньодніпровський тип (0,5%,
характеризується дуже світлою пігментацією очей, найнижчим головним
покажчиком3). Попередник В. Дяченка, всесвітньо відомий український
антрополог Хведір Вовк, наполягав на існуванні єдиного антропологічного типу українського населення, який описував таким чином: „українці
є досить одноманітне плем’я, темноволосе, темнооке, вищого за середній
чи високого зросту, брахіцефальне, порівнюючи високоголове, вузьколице, з рівним і досить вузьким носом, з порівнюючи короткими верхніми
2
Г. С к о в о р о д а, Начальная дверь ко христіанському добронравію [в:] I d e m, Повне
зібрання творів у 2-х томах, т.1, Київ 1973, с. 147.
3

В. Д я ч е н к о, Антропологічний склад українського народу, Київ 1965, с. 149–153.
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та довшими нижніми кінцевостями. Сукупність цих ознак ми вважаємо
можливим визнати українським антропологічним типом”.4 Твердження
Хв. Вовка про єдиний антропологічний тип українців були критично
осмислені науковцями і сьогодні кваліфікуються як факт історії науки.
Вчений заґрунтував свій опис на 10 антропологічних ознаках.
Антропологія другої половини ХХ століття визначила кілька десятків
етнічно релевантних антропологічних ознак; їх список стрімко збагачується за рахунок даних гематології, одонтології, дерматогліфіки, генетики та багатьох інших наук, але центральне місце серед них посідає ознака пігментації, яка стійко фіксується українськими антропологами від
Ф. Туманського та А. Шафонського у XVIII ст., П. Чубинського у ХIХ ст.,
Хв. Вовка на початку і В. Дяченка в другій половині ХХ ст. Пігментація
(частіше йдеться про колір волосся і очей, рідше про колір шкіри) представника етнічної спільноти є виключно значущою як тест на належність
до етнічної групи через її надзвичайну чутливість до іноетнічних домішок.
Дослідження етнічного соматичного культурного коду українців були
заґрунтовані на ознаці „пігментація” і проведені на матеріалі об’єктивації
портрету українця/українки тропами псевдототожності (з нерозчленованою суб’єктно-об’єктною позицією, як коси зміїлися по плечах, розчленованою – коси, як змії і медіарною, до яких відносимо об’єктивації
„приблизними” тропами, як коси нагадували змії і метаморфози коси
обернулися на змії). Нерозчленована суб’єктно-об’єктна позиція тропів
псевдототожності представлена здебільшого у фольклорних, розчленована – в художніх текстах. Художній текст, об’єктивація інобуття свідомості творця, відтворює переважно міфологічні паттерни мислення, але
належить до сучасних форм перегравання світу і представляє принципово роз’єднані суб’єкт і об’єкт переосмислення. Матеріал склали біля 300
портретних описів українця/українки засобами тропів псевдототожності
(більшість представлена портретами українки). Результати дослідження
засвідчили наступне.
1. Тропи псевдототожності дозволяють визначити етнічну специфіку соматики людини і на рівні суб’єкта осмислення / зіставлення (коли
йдеться про опис етнічно релевантних феноменів – чуба, або оселедця,
4

Хв. В о в к, Студії з української етнографії та антропології, Київ 1995, с. 36.
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парубочих вусів, дівочої коси або широко розставлених очей як маркерів дівочої вроди і таке інше), і на рівні об’єкта зіставлення (коси чорні,
як ніч, смола, гадюки…), і на рівні мотиву – „оберненого значення”5 – (у
переосмисленні ніч, смола, змії, крук, сім галок, гадюки означає „гарні”).
2. Попри те, що позиція суб’єкта осмислення тропа псевдототожності демонструє значне, хоч і не визначальне, домінування в портретному
описі темнопігментованих очей і волосся українця, висока варіативність
портрета, навіть у творах письменників ХIХ ст., не дозволяє точно визначити домінанту соматичного культурного коду в описі зовнішності
представника етнічної групи: „Соломія нагнулась і зазирнула до кринички.
Звідти глянуло на неї свіже, повне обличчя з карими очима, що так виразно
біліло при… пасмах чорного волосся”6, але „Сомко був… русявий… голова
в кучерях, як у золотому вінку…”7 Але ознака темної пігментації у складі
суб’єкта осмислення виявляє порівняно високу варіативність: чорні – чорненькі, чорнесенькі, чорняві, чорнуні, чорнявка; чорні, аж сині і таке інше.
3. Позиція об’єкта зіставлення тропів псевдототожності в портретах як
транслятор соматичного культурного коду представника етнічної групи є
показовішою і дозволяє визначити, по-перше, широкий спектр, по-друге,
домінування етнічно релевантних феноменів у позиції об’єкта зіставлення,
по-третє, свободу дискурсивного функціонування тропів у складі етнічно
релевантного портрету.
Спектр тропів у позиції об’єкта зіставлення демонструє тенденцію до
стереотипізації і представлений наступними.
У позиції об’єкта зіставлення до предмета дескрипції „очі” представлені: антрацит (кусники полірованого антрациту, вуглини, угіль, вуглини): „Її
голівка вкрилася чорними м’якими кучерями, оченята горіли кусниками
полірованого антрациту”8; блискавки: Очі з чорними бровами / Миготять
сльозами. / Миготять, мов блискавиці, / З-під густої тучі, / Як стоїть біля
криниці, / Свою долю ждучи9; вогонь: „Дівчина …маленька, кругленька,
Н. С л у х а й (Молотаева), Художественный образ в зеркале мифа этноса: М. Лермонтов, Т. Шевченко, Киев 1995, с. 303–330.
5

6

М. К оц юб инськи й , Дорогою ціною [в:] I d e m, Твори в 2-х т., т. 1, Київ, 1988, c. 331.

7

П. К ул іш, Чорна рада [в:] I d e m, Твори в 2-х томах, т. 1, Київ, 1994, c. 70.

8

У. С а м ч у к, Марія, Київ, 1991, с. 7.

9

П. К у л і ш, Маруся Богуславка [в:] I d e m, Твори в 2-х томах, т. 2, Київ 1994, с. 38.
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швидка й жвава… очі оксамитові, чорні, – здається, сам огонь говорив
ними…”10; діаманти: „Карие большие глазенки блестели, как алмазы, и в
них много было сходства с глазами его прекрасной матери”11; зорі: „Чароньки дівочі – / Горять чорні очі, / Як в чистому небі / Зорі опівночі”12;
криниця: Твої очі – мов криниця / Чиста на перловім дні, / А надія, мов
зірниця, / З них проблискує мені13; море: Твої очі – як те море, супокійне,
світляне: / Серця мого давнє горе, / Мов пилинка, в них тоне14; ніч: Бо ж
то личко, як калина, / Брови, як шнурочки, / Очі чорні, ще чорніші / Осінньої ночки15; негода: Чорнії очі, пишна врода, / Гордая мова, непогода. /
Гордая мова – вітер зимний, Вічна розлука – жаль нестримний16; оксамит:
очі оксамитові, чорні17; пожежа: Чом твої очі сяють тим чаром, / Що то
запалює серце пожаром18; терен (терночок, терен, облитий дощем, тернові ягідки): Мотря … з темними блискучими, як терен, облитий дощем,
очима19; смородина: „Бліденький хлопчик… націлив на Оксена чорні, як
смородина, очі.”20
За ступенем активності домінують об’єкти зіставлення, що сходять до
домінант „ніч, морок, глибина”, „вогонь, пожежа, блискавка, негода”, „криниця, море, глибина, морок”, „терен”. Якщо вилучити об’єкти зіставлення,
характерні для романтичного портрету, як діаманти, зорі, блискавка, стає
очевидним, що в описі очей в портреті українця домінує предметна феноменологія, пов’язана з асоціативами „глибокий, потужний, рухливий,
неспокійний”, які сходять до колоративного означення „карі”/ „чорні” і
П. М и р н и й, Хіба ревуть воли, як ясла повні? [в:] I d e m, Зібрання творів у 7-ми
томах, т. 2, Київ 1969, с. 37.

10

11

Т. Шевченко, Наймичка [в:] I d e m, Зібрання творів у 6-ми томах, т. 3, Київ 2003, с. 75.

С. Р у д а н с ь к и й, Калино-малино [в:] I d e m, Співомовки, переклади та переспіви,
Київ 1985, с. 44.

12

13

І. Ф р а н к о, Твої очі, як те море… [в:] I d e m, Твори в 2-х томах, т. 1, Київ 1981, с. 100.

14

Ibid, с. 100.

С. Р у д а н с ь к и й, Упир [в:] I d e m, Співомовки, переклади та переспіви, Київ 1985,
с. 402.

15

16

І. Ф р а н к о, Ой ти, дубочку кучерявий… [в:] I d e m, Твори в 2-х томах, Київ 1981, с. 108.

17

П. М и р н и й, Хіба ревуть воли, як ясла повні?, op.cit, с. 37.

18

І. Ф р а н к о, Ой ти, дівчино, з горіха зерня…, op.cit, с. 106.

І. Н е ч у й-Л е в и ц ь к и й, Кайдашева сім’я [в:] I d e m, Твори в 2-х томах, т. 1, Київ
1986, с. 162.

19

20

Г. Т ю т ю н н и к, Вир, Київ 1964, с. 175.
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маркеру „сакрально-хтонічні”. Кожна домінанта демонструє високу варіативність, навіть у межах одного феномену, як „очі – терен, терночок,
тернові, темні, як терен, очиці як тернові ягідки, як терен, облитий дощем”. Парадигматичний ряд об’єктів утягує до свого кола та уніфікує за
ознакою „чорний” такі, які потенційно можуть бути забарвлені іншими
кольорами (як оксамит).
У позиції об’єкта зіставлення до предметів дескрипції „брови”, „вуса”
представлені: п’явки: „Дівчина, як перепілка… Маленька, кругленька,
швидка й жвава… Дві чорні брови, немов дві чорні п’явки, повпивалися
над очима, злегенька прикритими довгими густими віями”21; ворона крила:
В ворона крила – твої чорні брови…22; шнурочки (як на шнурочку, неначе
шнурочки, стрічки шовкові, неначе шовкові шнурки, рівно одрізані з двох
боків): „…Широкий високий та білий лоб заблищав проти сонця неначе
біла квітка, а на йому були ніби намальовані тонкі брови, чорні, неначе
шовкові шнурки, рівно одрізані з двох боків”23; смолисті брови: Смолисті брови похмуро спали на очі24; чорні, аж сині: Подруга її Марина була
чорнява… високо над ясними чорними блискучими очима вигнулись, як
дві веселки, дві тонкі чорні, аж неначе сині, брови.25
У позиції об’єкта зіставлення до предметів дескрипції „волосся/коси”
представлені: змії: Будто хороши мои черные косы? Ух! Их можно испугаться вечером: они, как длинные змеи, перевились и обвились вокруг моей
головы26; гадюки: Довгі пасма чорних кіс, мов мертві гадюки, тихо зсувались по плечах додолу і лягали на землі дивними покосами27; жук: Раптом
у хату вбігла чорна, як жук, присадкувата дівчина28; грак: …він чорнявий

21

П. М и р н и й, Хіба ревуть воли, як ясла повні?op.cit, с. 37.

Л. Б о р о в и к о в с ь к и й, Розставання [в:] I d e m, Повне зібрання творів, Київ 1967,
с. 87.

22

23

І. Н е ч у й-Л е в и ц ь к и й, Бурлачка [в:] I d e m, Твори в 2-х томах, Київ 1986, с. 8.

24

Я. Баш, Вибране, Київ1948, с. 166.

25

І. Н е ч у й-Л е в и ц ь к и й, Дві московки [в:] I d e m, Твори в 2-х томах, Київ 1985, с. 38.

Н. Г о г о л ь, Вечера на хуторе близ Диканьки [в:] I d e m, Собрание соч. в 6-ти томах,
т. 1, Москва 1966, с. 118.

26

27

М. К о ц ю б и н с ь к и й, Дорогою ціною op.cit, с. 331.

28

Л. У к р а ї н к а, Приязнь [в:] I d e m, Твори в 5-ти томах, т. 3, Київ 1952, с. 669.
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як грак29; галки: …дочка – чорна, як сім галок30; смола (смоль): …з непокритою, чорною, як смола, головою стояв Остап Тур31; дьоготь: …чорний,
як дьоготь, оселедець32; полискуваний хміль: Чорне кучеряве волосся,
заквітчане польовими квітками, чудово вилося коло білого чола, тоненькі
пасма того чорного, аж полискуваного хмелю спадали на біле рум’яне
личко33; полум’я: Ні, Ти – не мати! Шал коханки / У чорнім полум’ї коси…34
До уваги не бралися описи сивого (як сніг, як протертий мак…) волосся.
Опис волосся українця та українки демонструє тропеїчні образи, які
сходять до сакрально-хтонічних феноменів: п’явки, жук, ворона крила,
галки, грак, змії, гадюки, смола, дьоготь. Опис показує, що в портреті
українця домінує предметна феноменологія, пов’язана з асоціативами
„небезпечний, сильний, потужний, високого ступеню”, які супроводжують
колоративне означення „дуже чорний” і надзвичайно чітко виражений
маркер „сакрально-хтонічний”. Парадигматичний ряд об’єктів утягує до
свого кола та уніфікує за ознакою „чорний” такі, які потенційно можуть
бути забарвлені іншими кольорами (як полум’я, хміль, змії, жук). Досить
часто зустрічається кілька об’єктів зіставлення в одному контексті: Дівчина… помчалась вздовж ниви. Низенька, чорнява…, вона й трохи не
схожа була на селянок… „Чорне кучеряве волосся, заквітчане польовими
квіткам, чудово вилося коло білого чола, тоненькі пасма того чорного,
аж полискуваного хмелю спадали на біле рум’яне личко, як яблучко наливчате; очі оксамитові, чорні, – здається, сам огонь говорив ними… Дві
чорні брови, немов дві чорні п’явки, повпивалися над очима, злегенька
прикритими довгими густими віями… вона так і вабила до себе”.35 Розглянуті об’єкти зіставлення демонструють об’єктивацію ознаки „чорний”
(дуже темно пігментований), зв’язок зі сферою природних явищ (як вода/
море, вогонь/пожежа, ніч/морок, негода, ворон, змія та інших), високий
29

М. В о в ч о к, Три долі [в:] I d e m, Твори в 6-ти томах, т. 1, Київ 1955, с. 243.

Ю. Я н о в с ь к и й, Майстер корабля [в:] I d e m, Твори в 5-ти томах, т. 2, Київ 1958,
с. 69.
30

31
32

С. Ч о р н о б р и в е ц ь, Визволена земля, Київ1959, с. 83.
З. Т у л у б, Людолови : в 2-х т., т. 1, Київ 1957, с. 16.

33

П. М и р н и й, Хіба ревуть воли, як ясла повні?, op.cit., с. 37.

34

Є. М а л а н ю к, Псалми степу [в:] I d e m, Поезії, Київ1992, с. 46.

35

П. М и р н и й, op.cit., с. 37.
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ступінь етнічної релевантності (як терен, хміль, сім галок та інші), безумовну сакрально-хтонічну домінанту, представлену апеляцією до образів змії,
гадюки, п’явок, жука, ворона (грака, семи галок), ночі, негоди, чорного та
інших. Аналіз позиції об’єкта зіставлення свідчить про існування стійкого
етнічного стереотипу образно-тропеїчних портретів. Кількість (значно
більша), якість (високий відсоток етнічно закорінених реалій), свобода
сполучуваності не є перехресними щодо іншої ознаки пігментації. Тобто
українець в образно-портретному описі може бути і не темнопігментованим: з огненно-рудим, як смолоскип, волоссям (В. Козаченко), мати сірі, як
холодна осіння вода, очі, або в українки може бути пшенична коса, золоте
волосся, але оформлений тропом образ темнопігментованого українця
складає абсолютну більшість щодо інших, тропи етнічно закорінені, набувають широку валентність і навіть можуть бути граматично оформленими
із порушенням норм.
4. Особливу роль у трансляції соматичного етнокультурного коду
відіграє мотив (tertia comparationis). Цю думку увиразнює порівняння
ідентичних тропів у портретах представників різних етносів. Так, образи
змії, ночі, п’явки використовуються і в описах зовнішності росіянина/
росіянки, але демонструють формальну, семантичну та аксіологічну відмінність від аналогічних у складі портрета українця: об’єкти зіставлення
не розгорнуті, їхня семантика ускладнена асоціаціями зі смертю, бідою,
оціночно-емоційна складова визначається як негативна. Наприклад: Вышел парень, поклонился кучерявой головой: /„Ты прощай ли, моя радость, я женюся на другой.” / Побледнела, словно саван, схолоднела как
роса. / Душегубкою-змеею развилась ее коса,36 де мотив визначається як
„прекрасна, але страшна, асоційована зі смертю”. Той самий образ щодо
українки демонструє розгорнутість, предметність, детальність опису, поетизацію і позитивізацію хтонічного: „Будто хороши мои черные косы?
Ух! Их можно испугаться вечером: они, как длинные змеи, перевились и
обвились вокруг моей головы.37 Образ змії у переосмисленні належить до
архаїчних: „Важнейшая характеристика змеи – ее хтоническая природа…

С. Е с е н и н, Хороша была Танюша, краше не было в селе [в:] I d e m, Собрание соч. в
6-ти томах, т. 1, Москва 1977, с. 60.

36

37

Н. Г о г о л ь, Вечера на хуторе близ Диканьки, op.cit., с. 118.
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особенно отчетлива женская символика гадюки.”38 Ті самі особливості
спостерігаємо у переосмисленні очей через об’єкт зіставлення „ніч”: Чом
твої очі сяють тим чаром, / Що то запалює серце пожаром? / Ох, тії очі
темніші ночі, / Хто в них задивиться, й сонця не хоче!39, Бо ж то личко, як
калина, / Брови, Як шнурочки, / Очі чорні, ще чорніші / Осінньої ночки40,
Ой ти, дубочку кучерявий, / Ой, а хто ж тебе скучерявив? / …Скучерявили
темні ночі, / Зранили серце чорні очі. / Чорнії очі, пишна врода, / Гордая
мова, непогода41, В очах звабливий морок ночі, – / З них кличе, кличе
глибина…42 Аналогічну роль у передачі мотивами тропу соматичного
культурного коду українців відіграють подібні хтонічні феномени: вони
здебільшого набувають змісту „прекрасні, чарівні, привабливі, владні” і
позитивізуються.
На тлі значного розмаїття антропологічних типів українського населення художньо-міфопоетичною мовою відтворюється один еталон
етнічної краси, який відіграє роль тесту на відчуття прекрасного. Він
передається системою етнічних стереотипів, осяжних в системі тропів.
Система тропів засвідчила, що еталон етнічної краси українця заснований
на ознаці темної пігментації очей і волосся в діапазоні „темний, чорний,
дуже чорний” і передається системою природних етнічно закорінених кодів, похідних від архаїчної позитивізації феномену хтонічно-сакрального.

38

А. Г у р а, Змея [в:] Славянские древности, т. 2, Москва 1999, с. 336.

39

І. Ф р а н к о, Ой ти, дівчино, з горіха зерня…, op.cit., с. 106.

40

С. Р у д а н с ь к и й, Упир, op.cit., с. 402.

41

І. Ф р а н к о, Ой ти, дубочку кучерявий…, op.cit., с. 108.

42

Є. М а л а н ю к, Псалми степу [в:] I d e m, Поезії, Київ1992, с. 46.
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THE TROPE AS A TRANSLATOR OF THE UKRAINIAN SOMATIC CULTURAL CODE
The concept of seven anthropological types of Ukrainians prevails in the
expansive field of modern anthropology; the attention is drawn particularly
to the hallmark of ethnic beauty. It is a marker of an ethnic cultural code and is
represented in texts of mythology and fiction. The Ukrainian somatic cultural
code is conveyed via tropes of pseudo-equivalence (on the level of subject
description/comparison, object comparison, motif ), and it lays deeply in the
sacral and archaic ethnic worldview. A research on tropes reveals that the
hallmark of Ukrainian beauty is connected to dark pigmentation of the eyes
and hair in the range of ‘dark, black, completely black’. It is conveyed through
a system of nature-based codes originating from an archaic positivization of
the chthonic sacral.
Key words: somatic cultural code, trope, Ukrainian ethnic stereotype, subject and object of comparison.
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Оксана ТЕПЛА

ВИКОРИСТАННЯ ТІЛЕСНОЇ МЕТАФОРИ ДЛЯ
КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ ЕМОЦІЙ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
Актуальність дослідження зумовлена домінантною роллю емоційних концептів у пізнавальній і комунікативній діяльності людини, що визначає
інтерес мовознавців до дослідження їх мовного й мовленнєвого втілення.
Внутрішній світ людини віддавна привертав увагу дослідників таких
галузей, як філософія, психологія, теорії літератури, лінгвістики, однак
кожна наука має свій предмет дослідження. Так, лінгвістика вивчає
внутрішній світ людини в аспекті його вираження у мові. Цьому сприяє
дослідження текстів художньої літератури, оскільки
„розкриття внутрішнього світу людей становить одну з основних
тем і завдань художньої творчості. Тому саме в цій галузі користування
мовою і виникає потреба у формулюванні точних і тонких способів
повідомлення про світ душі, саме тут виробляється потрібний для цього
завдання лексикон. В цілому створення лексики та граматики почуттів є
результатом значних зусиль людини пізнати саму себе”1.
Мова, будучи потужним інструментом пізнання, передавання
суспільного досвіду і культури „дає змогу нам сказати, що ми чогось
боїмося або сердимося на щось, або хвилюємося, або щасливі, або сумні” 2.
Мета статті – проаналізувати тілесну метафору як засіб вираження емоцій.
Як вважає багато сучасних дослідників, емоційна інформація в
тексті може бути реалізована мовними засобами всіх рівнів мови,
Н. А р утюн о ва, Образ человека в культуре и языке. Введение [в:] Логический анализ
язика, под. ред. А. Арутюновой, Москва,1996, с. 14.

1

2
Ю. Башкатова, Телесная метафора в английской и русской лингвокультурах,
http://cyberleninka.ru/article/n/telesnaya-metafora-v-angliyskoy-i-russkoy-lingvokulturah,
[16.01.2016].
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проте чільне місце, належить лексиці. Починаючи з середини минулого
століття, проводяться кроскультурні дослідження для виявлення всього
корпусу лексичних емоційних засобів мов і їх подальшої класифікації
(А. Вежбицька, Л. Бабенко, І. Косіцина, Н. Багдасарова, А. Стародубцева,
В. Шаховский та ін.).
Термін „емоції” (франц. emotion – хвилювання, збудження, емоція,
від лат. emoveo – вражаю, хвилюю) використовується для позначення
психічних процесів переживання людиною ставлення до тих чи інших
явищ навколишньої дійсності.
У XVIII і XIX ст. не було єдиного погляду на емоції. Так, згідно з
трикомпонентною теорією емоцій В. Вундта, емоції виражають: задоволення
– незадоволення (приємне – неприємне); напругу – розслаблення,
звільнення від напруги, збудження – заспокоєння. Емоції відображають
внутрішні зміни, що характеризуються безпосереднім впливом почуттів на
перебіг уявлень і певною мірою впливом останніх на почуття. З розвитком
розуму і вищих людських потреб на основі емоцій сформувалися більш
складні людські почуття, ніж сигнальні функції, зокрема потреба в їжі,
втома, спрага. Одна з головних функцій емоцій полягає в тому, що вони
допомагають орієнтуватися в навколишній дійсності, оцінювати предмети і
явища з погляду їх бажаності або небажаності, корисності чи шкідливості3.
У психології налічують безліч емоційних станів, але в переважній
більшості ці стани швидкоплинні. Лише ті з них, що характеризуються
тривалістю і переживаються частіше за інші, отримують відображення в
мові і позначаються словесними термінами. Отже, у мові закріплені слова,
що позначають найбільш часті і стійкі почуття; але вони не вичерпують
усієї емоційної палітри людини. Для передавання складних переживань
доводиться вдаватися до розгорнутих описів. Зважаючи на вищенаведене,
виділяють такі види почуттів: позитивні: радість, торжество, блаженство,
захоплення, насолода, розчулення, задоволення тощо; негативні: смуток;
плач, відчай, спустошення, жаль, прикрість, образа, розчарування,
незадоволення; нейтральні: неуважність, споглядальність, спокій, задума,
сумнів тощо4.
3

К . Изард, Психология эмоций, Санкт-Петербург 2007, с. 48.

М . К уц ыр е ва, Ситуативная речь как показатель эмоционального и ситуационного
состояния человека, Москва 2009, с 51.
4
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Слід звернути особливу увагу на модель тлумачення назв емоцій
А. Вежбицької. На думку дослідниці, вроджені і універсальні поняття
повинні описуватися в багатьох мовах світу5. Запропоновані в її роботі
тлумачення є прототипними моделями поведінки або сценаріями, що
визначають послідовність думок, бажань і почуттів. Однак ці моделі
поведінки можна розглядати як формули, що передбачають суворе
розмежування необхідних і достатніх умов (не для емоцій як таких, але
для емоційних понять), і ці формули не допускають розмитості кордонів
між поняттями.
А. Вежбицька подає таку класифікацію назв емоцій: 1) емоції, пов’язані
з „поганими речами”; 2) емоції, пов’язані з „хорошими речами”; 3) емоції,
пов’язані з людьми, що скоїли погані вчинки, і негативну реакцію; 4) емоції,
пов’язані з роздумами про самого себе, самооцінкою; 5) емоції, пов’язані
зі ставленням до інших людей6.
Дж. Лакофф i М. Джонсон, основоположники тілесної метафори,
зазначають, що мовні засоби вираження емоцій метафоричні. Емоція
ніколи не виражається прямо, але завжди уподібнюється до чогось. На
думку вчених, сутність метафори полягає в осмисленні і переживанні явищ
одного роду в термінах явищ іншого роду7.
Як відомо, емоції недоступні для прямого спостереження. Мовне
фіксування симптоматичних реакцій і фізичних станів, що пов’язані з тією чи
іншою емоцією, слугують основою, на якій в наївній картині світу формуються
уявлення про сутнісні характеристики цієї емоції8. Як справедливо зазначає
багато дослідників, почуття не можна виразити словами, оскільки вони
неструктуровані. Експресивною номінацією емоцій, призначеною для
полегшення їх мовного відтворення, характеристики тих емоційно-психічних
станів, які важко або неможливо висловити одним словом є метафора. Завдяки
метафорі невідоме стає відомим, а відоме абсолютно новим. Метафора – одне
з фундаментальних явищ мови і мислення.
А . Ве жб иц кая, Понимание культур через посредство ключевых слов, Москва 2001,
с. 65.

5

6

Ibidem, с. 241.

7

G .L akof f , M. Johns on, Metaphors we live by, Chicago 1980, p. 97.

В. Стан к е в ич- Іванова, Особливості вираження емоцій страху засобами фразеології
чеської мови [в:] „Вісник Львівського університету. Серія філологічна”, вип. 48, 2009, с. 277.
8
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У рамках теорії метафора не обмежується тільки сферою мови, а
проявляється у мисленні й діяльності людини: „локус метафори – в думці,
а не в мові”9.
Метафора розглядається як когнітивний механізм освоєння дійсності.
Автори теорії доводять, що процеси мислення є метафоричними за своєю
природою: „Наша буденна поняттєва система, в рамках якої ми думаємо
і діємо, по суті своїй метафорична”10. Такий підхід дозволив остаточно
вивести метафору за межі мовної системи і розглядати її як феномен
взаємодії мови, мислення і культури.
Згідно з когнітивною теорією, метафора – один з основних способів
пізнання світу, коли ми думаємо про одну сферу термінами іншої,
класифікуючи у такий спосіб реальність. Оскільки першою сферою людського
досвіду є власне тіло, в психіці присутні образно-схематичні поняття, що
усвідомлюються як певні зрозумілі і добре знайомі структури, зважаючи на
тілесний досвід. Потім їх застосовують до абстрактних понять. Називання
таких абстрактних сфер відбувається за допомогою тілесної метафори, яка
відсилає до знайомого, всім відомого: рукою подати (недалеко), що не бачити
далі свого носа (не бути передбачливим). Отже, відповідно до означеного
підходу, концепт „тіло” є сферою-джерелом (source domain) метафоричного
перенесення. Однак тіло може стати сферою-мішенню (target domain) в
тому разі, якщо для опису самого тіла, його частин, органів або функцій
застосовується інша сфера-джерело: очі – дзеркало душі, серце не камінь.
Окрему групу становлять метафори, що лежать в основі концептуалізації
емоцій через їх співвіднесеність з певними частинами тіла. Ці концептуальні
метафори основані на тісному переплетенні метафоричних і метонімічних
відношень, і тому не належать ні до першої (тіло-сфера-джерело), ні до
другої (тіло – сфера-мішень) групи: душа болить11.
Концепт „тіло” використовується для концептуалізації емоцій в
українській лінгвокультурі. Однак у цій сфері не завжди зрозуміло, чи є
тіло сферою-джерелом чи сферою-мішенню. Крім того, спостерігається
взаємне накладення метафоричних і метонімічних відношень. Базові
9
10

G .L akof f , The Contemporary Theory of Metaphor, Cambridge 1992, p. 203.
Ibidem, p. 188.

G . L akof f , M. Tur ner, More than Cool Reason: A Field Guide to Poetic Metaphor, Chicago 1989, p. 143.

11
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метафори, що описують емоційні стани, вперше детально проаналізував
Золтан Кевечес, виділивши такі основні метафори, що описують емоційні
стани: емоція як контейнер, як сила природи, як опонент, як об’єкт12.
Наведемо приклади використання тілесної метафори для
концептуалізації емоцій в українській мові. Традиційно, в українській
мовній картині світу місцем утворення емоцій слугують серце, груди і
душа: серце – вмістилище почуттів: „Ой як же плаче серце по тобі, єдиний
друже мій! ” (Леся Українка, Лісова пісня).
Інші частини тіла – контейнери почуттів: „І защемить в душах
вельможних біль таємний” (Іван Франко, Беркут).
Ми поділяємо думку Ю. Башкатової у тому, що аналіз тілесної метафори
дає змогу виявити цікаву проблему: немає єдиного домену „тіло” (також
як немає неоднорідного домену „любов”, „гнів” або „дім”). Замість цього
окремі аспекти тілесності (окремі соматизми) використовуються для
концептуалізації різних явищ за допомогою метафор першого типу, тоді
як у другому типі метафор зосереджені інші аспекти тілесного. Метафори
емоцій є найбільш складним типом, в якому не завжди чітко розмежовано, чи
є тіло сферою-джерелом чи сферою-мішенню. Це дає підстави стверджувати,
що домен „тіло”, що лежить в основі тілесної метафори, є складним
концептуальним полем, що складається з окремих елементів – соматизмів13.
На думку А. Безпаленка, представника вітчизняної ґештальтлінгвістики,
„вдалу метафору можна прирівняти до математичної формули, оскільки
мислення хорошого письменника і ученого точне – обидва деспоти духу.
Метафоричний вислів позичати очі у сірка не менш точно відображає певний
факт реальності, ніж, наприклад, тригонометрична формула синус кута дорівнює
відношенню протилежного катета до гіпотенузи. Метафору із формулою
споріднюють дві речі: 1) оптимальний баланс між точністю та лаконічністю і 2)
застосування іншомовлення. У обох повідомленнях відбувається називання вже
названої речі іншими словами на основі виокремленої й усвідомленої суміжної
(спільної) фігури в двох або більше ґештальтах ситуації”14.
12

Z . Kove s ce s , Emotion Concepts, New York 1990, p. 67.

Ю. Башкатова, Телесная метафора в английской и русской лингвокультурах, http://cyberleninka.ru/article/n/telesnaya-metafora-v-angliyskoy-i-russkoy-lingvokulturah, [16.01.2016]
13

А . Бе зп ал енко, Принцип суміжності у мові. Слово у дзеркалі ґештальттеорії, Київ,
2009, с.185.

14
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Вищенаведене дає підстави стверджувати, що, аналізуючи тілесну метафору,
потрібно брати до уваги соціальний, культурний, історичний, науковий досвід.
Використання тілесної метафори у мові не завжди відображає індивідуальний
досвід мовця, а може свідчити про нормативне слововживання. Базовий тілесний
досвід є універсальним для більшості культур. Проте дані лінгвістичного аналізу
свідчать про відмінності в метафоричному використанні соматизмів в різних
лінгвокультурах. Отже, концепт „тіло” не є цілковитим підґрунтям людського
досвіду, а складним утворенням, що поєднує в собі як тілесний (біологічний,
природний), так і культурний досвід.
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USING OF CORPOREAL METAPHOR FOR CONCEPTUALIZING EMOTIONS IN UKRAINIAN
LANGUAGE
Corporeal metaphor as a mean of expressing emotions is studied in the article. Classification of metaphors according to cognitive theory as well as the
examples of corporeal metaphor for conceptualizing emotions of Ukrainians
are presented in the article.
Keywords: corporeal metaphor, emotions, feelings, body
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ІДЕАЛ ФІЗИЧНОЇ КРАСИ В УКРАЇНСЬКІЙ
ЛІНГВОКУЛЬТУРІ: ПЕРЦЕПТИВНИЙ І
НЕПЕРЦЕПТИВНИЙ ЗМІСТ
У пропонованій розвідці автор означає роль сенсорного сприйняття в
акті пізнання світу людиною, де візуальна комунікація посідає домінантну
позицію. Сигнали, які надходять до сенсорної системи людини, обробляються її свідомістю та фіксуються в пам’яті, формуючи етнокультурні стереотипи перцептивного сприйняття, які за допомоги вербальних засобів
отримують відображення в мовній картині світу. Такі когнітивні структури,
що є результатом осягнення світу етнічною свідомістю, узагальнюють
світобачення і світорозуміння українського етносу, заразом презентують
образ народного ідеалу фізичної краси в українській лінгвокультурі.
Рух мовознавства від моделювання мови як самодостатньої системи
до інтерпретації її підсистем у широких антропологічних парадигмах
актуалізував комплекси нових підходів до осмислення мови, яка стала
розглядатися не як система „в самій собі й для себе, а як національнокультурний феномен, заґрунтований на принципах розуміння, а не
пояснення; дисперсності, а не структурації; гри, а не цілеспрямованості;
співучасті, а не відчуження; процесу, а не результату”1. Особливо значимим
видається спрямування наукових пошуків на нове осмислення актів повідомлення як через систему мовних та мовленнєвих образних засобів, так
і знань про світ, тобто через національне пізнання світу, оскільки „лише в
тому разі, якщо ми пояснимо для себе, як слова… впливають на людину,
ми будемо спроможні повністю зрозуміти процеси пізнання ”2.
1
I . H a s s a n, The culture of postmodernism [in:] „Theory, culture and society”, № 2–3 (1984),
р. 123–124.

Г . К л а у с, Сила слова: Гносеологический и прагматический анализ языка, Москва
1967, с. 28.
2
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В основі пізнання світу людиною лежать сенсорні процеси, що
забезпечують її тісний пізнавальний контакт із об’єктивним світом і
слугують підґрунтям для подальшої ментальної обробки й позначення
інформації. Здатність людини сприймати світ в усьому різноманітті
вирізняє її з-поміж більшості інших живих істот; сенсорне сприйняття
у цьому процесі є найпершим контактом людини з навколишньою
дійсністю, через яке концептуалізується та інтерпретується отримана за
допомоги п’яти органів чуття уся перцептивна інформація. Ті сигнали
з довколишнього світу, які надходять до сенсорної системи людини,
обробляються її свідомістю, узагальнюються та фіксуються в пам’яті,
формуючи етнокультурні стереотипи сенсорного сприйняття – результат
своєрідного осягнення світу етнічною свідомістю, які узагальнюють та
зберігають надбані віками глибокі національні традиції українського
народу, його світобачення і світорозуміння, та за допомоги вербальних
засобів отримують відображення в мовній картині світу.
Різноманітні дослідження підтверджують домінантну позицію
візуальної комунікації в узагальненні сенсорно-перцептивного досвіду:
зоровий сенсор людини відіграє основну роль у сприйнятті зовнішнього
світу, в практичній (і теоретичній) діяльності людини, у всьому, що вона
робить, і особливо, у формуванні та використанні мови3, та приносить
найбагатші результати опрацювання світу (до 80%, за відомостями Ю.
Апресяна, О. Леонтьєва, О. Лурія, І. Рока, Н. Рябцевої та інших).
В історії вивчення зорового образу, що задає первинні параметри
сприйняття та осмислення світу, склалася лінгвістична, психологічна,
культурно-антропологічна традиції, що в мовознавстві XX ст.
здійснюються у різних напрямках: природознавчому (Г. Ашкеназі, Й. Ґете,
М. Дерібере, I. Albers), психолінгвістичному (О. Василевич, Т. Пастушенко,
М. Сєров, Р. Фрумкіна), історичному (Н. Бахіліна, О. Васильєва, Н. Ганіна,
Т. Козак, Ю. Норманська, О. Огуй, J. König, D. Schieder), типологічному
(B. Berlin, P. Key), зіставному (К. Рахіліна, G. Reiter), соціокультурному
й лінгвокультурологічному (Н. Арутюнова, А. Вежбицька, Т. Венкель,
О. Дзівак, В. Крепель, В. Кульпіна, В. Москович, W. Koch). Та попри
різноманітні наукові підходи до вивчення візуальної перцепції, в сучасній
3

Н. Р я б ц е в а, Язык и естественный интеллект, Москва 2005, с. 342.
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лінгвістиці не спостережено фундаментальних досліджень візуального
сенсору як базового у структурі стереотипів-образів, що узагальнюють
народний ідеал фізичної краси представників українського етносу. Це і
зумовлює актуальність пропонованої розвідки.
Краса – одна з універсальних форм буття матеріального світу в
людській свідомості, яка викликає моральну насолоду. Краса виявляє
себе в певному гармонійному взаємозв’язку; вона остання з таких явищ,
як доброта, благородство, достоїнство, – поняття вічне, хоча в різні часи в
різних культурах у неї вкладалося своє розуміння. Краса зумовлена деякою
мірою національними, класовими, історичними станами та ідеалами4.
Всі спроби знайти канони фізичної краси (починаючи з ідеалів
кам’яного століття, що відомі нам по так званим палеолітичним
Венерам, давньогрецького „золотого перетину” і закінчуючи сучасними
розрахунками) ніколи не призводили, і навряд чи призведуть, до якогось
загальновизнаного, математично вивіреного, ідеалу. Якщо навіть не брати
до уваги людську суб’єктивність, ясно, що епоха і національний менталітет
завжди вносять у поняття ідеалу краси свої власні поправки.
Попри різні індивідуальні критерії та смаки людини, опис народного
ідеалу фізичної краси можливий тільки через належність до певної групи5.
Що ж до естетичного ідеалу, то він має духовно-практичну форму, оскільки
звернений до емоційної, чуттєвої сфери людини або постає в конкретночуттєвому образі, а також детермінований глибоким соціальним значенням.
Першу наукову спробу опису українського антропологічного типу
здійснив на початку ХХ ст. видатний український антрополог Хведір
Вовк (1847-1918). Він зазначив, що українці темноволосі, темноокі, вище за
середній зріст чи високого зросту, брахіцефальні, порівняно високоголові,
вузьколиці, з рівним і досить вузьким носом, з порівняно короткими
верхніми та довшими нижніми кінцівками6. Словникові матеріали (пропоноване дослідження виконане на базі „Словника української мови в
11-ти томах (1970-1980)” (далі СУМ)) удосконалили цей портрет, додавши
до нього чимало нових фарб. Аналіз статей СУМ дасть змогу з’ясувати
загальну спрямованість еталонних ознак, у результаті чого перцептивний
4

Л . Л е в ч у к, Естетика, Київ 1997, с. 63–65.

5

Н. А р у т ю н о в а, Об объекте общей оценки, Москва 1976, с. 46.

6

Х в . В о в к, Студії з української етнографії та антропології, Київ 1995.
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образ фізичної краси українця/українки постає з чітко окресленим типовим
комплексом характеристик.
Зовнішність українців сприймається та оцінюється за індивідуальними
критеріями краси, але значною мірою узгоджується із загальноприйнятим
еталоном „красивий – некрасивий”, де найперше виділяють колір шкіри
та волосяного покрову; колір та форму очей, брів, вусів; розмір та форму
соматизмів; особливості тілобудови. Одразу зауважимо, що обсяг статті
обмежує коло наших пошуків одним фрагментом – аналізом стереотипів
сенсорного сприйняття за ознакою „колір шкіри”.
З-поміж об’єктивацій, які відтворюють стереотипні образи фізичної
краси, сема „білий” традиційно посідає домінантну позицію, оскільки є
визначальною ознакою шкіри – обличчя, рук, ніг, шиї, тіла, що знайшло
свій вияв у стереотипних образах біле обличчя (Морські очі [жінки]
встромилися в мене і біле обличчя привітно киває)7; білі руки (Ті хороші
білі руки Знов кохано обіймають)8; ноги білі (Клонися милій в ноги білі, …
Щоб серед крокосів та лілій… Вона як щастя розцвіла!)9; біла шия (Біла шия
в разках намиста, Наче шовк, шелестять слова. Де ти, зірко моя промениста,
Українко моя степова?)10; біле тіло (Біле пишне тіло так і просвічується
крізь тонку шовкову сорочку)11, заґрунтованих на вихідній перцептивній ознаці. Зауважимо: в означених контекстах білий не є еталонний
білий, а призвичаєний до опису тіла, що є внутрішньо антагоністичним
до чорношкірий.
Підсилювачем стереотипного образу, означеного вихідною
колоративною ознакою „білий”, є троп осі псевдототожності – порівняння, де сему „білий” підкреслено як усталеними об’єктами порівняння,
зокрема крейдою (Обличчя в неї біле, як крейда12; Анатолеве обличчя біле,
майже крейдяне)13, так і неусталеними, які продукують виразну аксіологічність. У результаті атрибут білий, який за своєю природою асоціюється
7

Словник української мови в 11-ти томах, т. 4, Київ 1973, с. 297.

8

Ibidem, с. 129.

9

Ibidem, с. 364.

10

Ibidem, т. 11, Київ 1980, с. 437.

11

Ibidem, т. 8, Київ 1977, с. 280.

12

Ibidem, т. 7, Київ 1976, с. 73.

13

Ibidem, т. 4, Київ 1973, с. 332.
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з денним світлом і символізує чистоту та радість (Пор. Вона [Мотря] була
ніби намальована на білій стіні)14, набуває виразно негативних конотацій, мотивованих порівняннями як шмат габи, як крейда, як чумацька
сорочка (Брезкле обличчя його, вкрите рясним потом, біле, як шмат габи,
знов піднялося вгору15; Зробивсь старший брат білий, як крейда16; Личком
біленька [Домаха], як чумацька сорочка, та ще к тому мов граблями уся твар
її подряпана17, підсилених подвійним порівнянням (Крізь причинену шибку
глянуло її обличчя, … біле, аж страшне, як маска)18. З огляду на пропоновані
контексти правомірною видається думка, що білий, з одного боку, є
кольором життя, а з іншого – його можна потрактувати як втрату кольору
життя. Тому доречно говорити про явище конотативно протиставлених
суб’єктів при єдиному об’єкті, „блукання навколо денотату”, показником
чого виступають етнічні об’єкти зіставлення, як от: як шмат габи, як крейда,
як чумацька сорочка.
Матеріали СУМ засвідчують, що в означеному ряду домінує образ
біле обличчя (личко) – носій базового значення, колоративна ознака
якого може підсилюватися прикметниками-конкретизаторами, які
зазвичай не є синонімічними, однак у функції підсилювачів виступають
контекстуальними синонімами, як от: біле – рум’яне (Сонячна пригара
зійшла з її повного обличчя – біле воно в неї та рум’яне)19; композитними
образами: біловидий (На ґанку все ще стояв щасливий Харитін, високий,
тонкий, рівний станом, біловидий …)20 та білолиций (Чи є в світі молодиця,
Як та Гандзя білолиця?).21
Заразом текстові матеріали фіксують рух по сенсорній шкалі,
механізмами якого виступають образні перенесення у зоні тропів осі
псевдототожності. Зокрема, субстантивований вираз біле личко набуває
якісної характеристики, що уможливлює твердження: можливості
14

Ibidem, с. 333.

15

Ibidem, т. 2, Київ 1971, с. 7.

16

Ibidem, т. 7, Київ 1976, с. 9.

17

Ibidem, т. 6, Київ 1975, с. 759.

18

Ibidem,т. 4, Київ 1973, с. 637.

19

Ibidem, т. 7, Київ 1976, с. 586.

20

Ibidem, т. 1, Київ 1970, с. 183.

21

Ibidem, с. 184.
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абстрагуватися від семи кольору закладені в семантиці традиційного
епітета біле личко, де прикметник білий використовується, як оцінне
означення – „гарний” (А без долі біле личко – Як квітка на полі: Пече сонце,
гойда вітер, Рве всякий по волі)22, з подальшим розширення значеннєвого
ряду, що продукує опозиції у межах сенсорно-ментальної площини – здоровий/хворий, щасливий/нещасний, молодий/старий.
Прикметник „білий”, що є носієм ознаки „гарний”, як атрибут зовнішнього вигляду за кольором шкіри, у структурі етнокультурних стереотипів може втрачати свої потенційні сенсорні можливості, що продукує
перехід стереотипу із перцептивної зони у ментальну площину. Наприклад, стереотипи біла ворона (варіативна форма білий крук), що на рівні
сенсорної характеристики є результатом образного сприйняття світу,
за своїм внутрішнім змістовим наповненням відходять від прототипної
сенсорної ознаки, та передають несенсорне значення ментальної сфери
„той, хто виділяється серед інших чимсь незвичайним” (Ганна здавалася
тут багатьом білою вороною)23.
У наслідок розпаду полісеми оцінних характеристик набуває і номен
красний: епітетні сполуки біле личко, красне личко, рум’яне личко
об’єднуються в один синонімічний ряд зі спільною семою „гарний”.
Але якщо колоратив білий передає таку інформацію приховано, а
кольоропозначення рум’яний – відкрито, то лексема красний є носієм як
експліцитної так і імпліцитної інформації (пор.: Слала, слала красна дівка
білу постіль пухову24; Почали казати [старости] … про порошу, про князя,
про куницю і звели на красну дівицю25; Легінь таки й направду був дуже
красний26; Білолика, красна, … вся, як з кров’ю молоко)27, де порівняння
як з кров’ю молоко дуже задавнений образ, певно, язичницького коду.
Ознака „гарний” зачасту передається образними конструктами,
сформованими у межах порівнянь, що виникають через асоціації із певним
об’єктом порівняння, найчастіше квіткою: обличчя зарожевілося, мов
22

Ibidem, т. 6, Київ 1975, с. 111.

23

Ibidem, т.1, Київ 1970, с. 181.

24

Ibidem, т.8, Київ 1977, с. 409.

25

Ibidem, т. 4, Київ 1973, с. 327.

26

Ibidem, т. 5, Київ 1974, с. 158.

27

Ibidem, т. 4, Київ 1973, с. 412.

- 201 -

cialo i tozsamosc popr_17-11.indd 201

2016-11-17 10:04:23

ІДЕАЛ ФІЗИЧНОЇ КРАСИ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРІ

пелюстки в росі28; лице шаріло, як калина29; обвівав його червоний, як
калина, вид30; розчервонілась, як півонія31; обличчя подібне до розцвілої
в усій повноті півонії)32, де етнічні об’єкти зіставлення (як калина, як
півонія) консолідують різні модуси візуального сприйняття, зокрема,
колір та форму. Аспектно, що означені образи у своїй структурі можуть
не містити колоративного компонента. Правомірно у такому контексті
говорити про мотив – реверсоване значення: як калина, як півонія (мотив);
калина, півонія – червона (значення). Тому сенсорна ознака у наведених
образів, звісно, спостережена.
Зауважимо, що ознака „гарний” із моделі „зовнішній вигляд” через
ряд асоціацій може переходити у модель „особистісні характеристики”.
При тому сенсорне значення стереотипів-образів поступається несенсорному, і на перцептивній осі займає місце віддаленої периферії. Задіяні механізми метафоричних та метонімічних перенесень виформовують ментально-сенсорні значення „добрий”, „приязний”, „чуйний”,
„привітний” (Є тут межи нами зіронька ясна, дівчина красна, що нас
усіх тут принадила не лише своєю красою, але також своєю добротою)33
та „вправний”, „умілий”, „досвідчений” (Такий мені хазяїн красний, що
хазяйці й чарки випить не дав …)34 стереотипних образів дівчина красна,
хазяїн красний, що віддалено зберігають зв’язок із вихідною сенсорною
ознакою. Правомірною видається думка: буферну роль між сенсорними
і ментальними стереотипами у мовній свідомості українців відіграють
результати метонімізації та метафоризації сенсорних ознак.
Отже, зовнішність українців сприймається та оцінюється за певними
критеріями краси, що узгоджуються із загальноприйнятим еталоном
„красивий – некрасивий”, де найперше виділяється колір шкіри. Означений компонент подоби, зорієнтований на ідеалізований образ зовнішності
українців, є найбільш розпізнавально-значущим, виконує роль опорної
28

Ibidem, т. 9, Київ 1978, с. 220.

29

Ibidem, т. 11, Київ 1980, с. 413.

30

Ibidem, т. 5, Київ 1974, с. 472.

31

Ibidem, с. 472.

32

Ibidem, т. 8, Київ 1977, с. 409.

33

Ibidem, с. 686.

34

Ibidem, т. 4, Київ 1973, с. 327.
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ознаки, та має своєрідне етнічне забарвлення. Заґрунтовані на прототиповій сенсорній ознаці стереотипи-образи, що узагальнюють народний
ідеал фізичної краси українців за ознакою „колір шкіри”, через залучення
різних механізмів (метафоричного та метонімічного перенесення), демонструють рух по сенсорній шкалі, виформовуючи значення різного ступеня перцептивності – сенсорні, сенсорно-ментальні, ментально-сенсорні,
псевдосенсорні.
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IDEAL OF PHYSICAL BEAUTY OF UKRAINIANS: PERCEPTUAL AND NONPERCEPTUAL
CONTENTS
Modern linguistic studies define sensor-perceptive analysis as the first level of
categorization of reality, the act, which sets primary parameters of perception
and comprehension of the world. The signals received by the human sensory
system handled the mind and are recorded in memory. They shape the
ethnocultural stereotypes and are reflected in the language. Different cognitive
structures present the ideal of the physical beauty in Ukrainian linguacultural
environment.
Key words: sensory perception, visual communication, ethnocultural
stereotypes perceptual perception, people’s ideal of beauty.
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ТІЛЕСНА САКРАЛЬНІСТЬ СКУЛЬПТУР ПІНЗЕЛЯ У
ФЕМІННІЙ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ЄВГЕНІЇ КОНОНЕНКО (ЗА
ІСТОРИЧНО-МІСТИЧНИМ ДЕТЕКТИВОМ ЖЕРТВА
ЗАБУТОГО МАЙСТРА)
У статті розкрито концепт тілесності з огляду на його представлення у
історично-містичному детективі Євгенії Кононенко Жертва забутого
майстра. Акцент зроблено на аналізі питання в контексті прочитання
роману як зразка фемінного письма, у роботі також досліджено специфіку
використання елементів детективного сюжету.
Концепт тілесності, як на рівні літературознавчих, так і на рівні
філософських рефлексій виявляє суперечливість і багатогранність даного
феномену. У художніх текстах тілесність за своїми характеристиками
споріднюється з концептом „тіло”. Рух до суб’єктивації тіла задає певний
континуум його ознак, тому, на наш погляд, розглядати поняття „тілесності”
варто з урахуванням гендерного аспекту, адже невід’ємною складовою
творчої особистості є, перш за все, досвід статі.1
З точки зору феміністичної критики, проза Євгенії Кононенко чи не
найповніше репрезентує зразок жіночого письма в сучасній українській
літературі. У статті Феміністичний триптих Євгенії Кононенко Ніла
Зборовська не випадково акцентує увагу на феміністичній складовій
романістики письменниці: „У жіночих образах Є. Кононенко представлено
архетипічний образ бунтівної Ліліт, яка покидає ненависну патріархальну
структуру, не оглядаючись ні на що”.2
Історично-містичний детектив Жертва забутого майстра, а саме така
жанрова приналежність була означена на обкладинці, став дев’ятою книгою
И. С а в к и н а, Мария Жукова: эпизоды из жизни женщин [в:] „Мария”: Литературный
альманах, вып. 2, Петрозаводск 1995, c. 211.

1

Н. З б о р о в с ь к а, Феміністичний триптих Євгенії Кононенко в контексті
загальноукраїнської тематики: рецензія [в:] „Слово і час”, № 6, 2005, с. 62.
2
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письменниці. Сюжетна канва доволі неоднорідна, тому варто наголосити
на найбільш значущих вузлових моментах фабули твору. Головна героїня – пані Леся, котра має філологічну освіту, дорослого сина, невдалий
шлюб, хитке матеріальне становище та близька до кризи середнього віку.
Відсутність необхідного фінансового забезпечення, чи „фемінна бідність”,
як її називає Є. Друзь, неповна жіноча зреалізованість спонукають героїню погодитися на авантюрну пропозицію газетного оголошення з
промовистим заголовком „Робота для неординарних жінок”.3
Подібний вчинок вимагав від Лесі Красовської неабияких внутрішніх
зусиль, адже як недаремно зауважує авторка, героїня мала „стару, ще
радянську установку”, мовляв нічого путнього за оголошенням не знайдеш,
всюди потрібні знайомства. Такий формат сприйняття дійсності варто
розглядати з огляду на психоаналітичну модель гінокритики, відповідно
до якої колективний досвід є потужним важелем у процесі зрушення зі
звичних позицій, та, що виявилось на прикладі визначеного роману, може
як гальмувати, так і прискорювати його.
Робота, що її знаходить Леся – допомога іноземцям у реалізації їхніх
таємних бажань, проте жодної інтимної складової ця допомога не передбачає.
Їй потрібно було лише надавати супровід та необхідну інформацію особам,
як, наприклад, режисеру-аматору зі Швеції, що знімає безбюджетну стрічку
у промзонах України, чи нащадкам вихідців із країн колишнього соцтабору,
котрі шукають хоч якісь тріски від свого коріння. Чергове завдання Лесі не
передбачало жодних несподіванок, окрім того, що власне самі повідомлення
про завдання завжди надходили неочікувано. У перервах між роботою у
„Таємному бажанні” Леся відверто нудьгує, адже заробляти на перекладах,
„до чого вона вже давно ставилася зневажливо”, – здається їй беззмістовною
тратою часу у порівнянні із пригодами Маріанни, а саме такий псевдонім
отримала жінка у агентстві. Як наслідок, прослідковуємо використання у
романі мотиву проживання двох життів, їх переплетення та накладання.
Маріанна – своєрідне альтер-его, буття котрого є куди цікавішим за сірі
Лесині будні. Отож, Маріанна приймає замовлення від француза, котрий, до
речі, пізніше виявиться німцем, Мішеля Арбріє, та разом із яким намагається
розкрити секрети таємничого скульптора Іоанна Георга Пінзеля. В
3

Е. Д р у з ь, Социальное положение женщины в обществе, Харьков 2001, с. 424.
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результаті отримуємо мотив подвійного проживання в різних площинах:
перша з яких – подвійне життя Лесі/Маріанни, друга – прийняття реального
світу крізь призму проживання Пінзелевої історії. У свою чергу аспект
подвійного життя героїні виписаний авторкою із використанням досить
часто уживаного в містично-детективній літературі прийому роздвоєння
особистості. Детективна інтрига у цьому творі також не традиційна оскільки
авторка не використовує усіх складових класичного детективу.
У розкритті концепту тілесності особливо важливою для нас є саме друга
площина існування реальностей: „життя сучасне – життя Пінзеля”. Варто
зауважити, що для Євгенії Кононенко дія „максимально психологізована, її
героїні – жінки з їхніми „жіночими” проблемами (стосунків між статями),
однак їхній тілесний досвід радше декоративний”.4 Зважаючи на це, доволі
показовим, на наш погляд, є розгляд роману з позицій біологічної та
психоаналітичної гінокритики. Євгенія Кононенко побіжно змальовує
тілесну близькість Лесі/Маріанни та Мішеля, констатуючи лише, що вони
„стали коханцями” або просто квантитативно маркуючи цей факт: „та ніч,
перша з п’яти, що я провела з Мішелем”.5 Жіночий, або ж „дамський роман,
– на думку О. Вайнштейна, – при всіх відхиленнях у відверту еротику, в
основному своєму змісті – залишається пуристським, консервативним,
орієнтованим на традиційні чесноти”, тому духовна близькість для героїні
виявляється важливішою за фізичний контакт.6 Показово, що емоційна
прив’язаність виникла не лише у Лесі, а й у її, формально, клієнта. Той факт,
що після завершення так званого контракту Мішель продовжував писати
на електрону пошту „Таємного бажання” та шукав зв’язку із Маріанною
(хоча раніше ніхто з клієнтів цього не робив, навіть її колишній коханець
кіноаматор зі Швеції жодного разу не надіслав привітання на Різдво),
свідчить про сильний емоційний зв’язок. З точки зору психології, для
творчих чоловіків, а Мішель, нагадаю, – скульптор, надзвичайно важливим є задоволення своїх духовних потреб, однак особливість у тому, що
такі потреби зможе прийняти та допомогти реалізувати лише зріла у всіх
О. Г а л е т а, Незнайоме тіло сучасної жіночої прози : жіноча література від Василя
Ґабора, „Парадигма” 2011, вип. 6, с. 258.
4

5

Є. К о н о н е н к о, Жертва забутого майстра, Київ 2007, с. 73-74.

О. В а й н ш т е й н, „Розовая” беллетристика: вчера и сегодня [в:] „Книжное обозрение”
1996, №25, с. 9.
6
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психофізичних планах цього слова жінка, а саме такою і постає Леся (Маріанна). Превалювання духовного над тілесним, що водночас вписується
у догмат християнського світогляду, у контексті твору пояснюється впливом на головних героїв високодуховної спадщини Іоанна Георга Пінзеля.
Тіло для Євгенії Кононенко „не вписується в текст ані як тема, ані як
умова письма”, саме тому мотивованою постає повна відсутність сексуальної тілесності навіть у епізодах, що у суті своїй мають інтимний характер.7
Подвійне сприйняття реальності, про яке ми вели мову попередньо, виразно
прослідковується у сприйнятті головною героїнею зовнішності Мішеля: „У
потязі хлопчик заснув […]. Уві сні його гарне тридцятилітнє обличчя стало
зовсім дитячим […]. Тоді я вперше подумала: а яким із себе був Жан Жорж
Пінзель […] на кого із створених ним героїв був схожий він сам?”.8 Акт
споглядання чоловічого тіла позбавлений гедоністичної забарвленості та
реалізується виключно у контексті перебування під враженням від скульптур
майстра: „Коли він роздягнувся, то вже не був такий гарний, як у светрах
грубого плетіння, які любив носити. Мав абсолютно біле не засмагле тіло,
без волосся на грудях, а плечі були вутлі й вузькі. […] я згадала напнуті
жили й гострий борлак на дерев’яній шиї Пінзелевого Іоанна Богослова і
розхристаний комір його вбрання”. 9
Оскільки головна героїня постійно перебуває „в темі” скульптур і життя
Пінзеля, це не може не позначитись на моделі сприйняття дійсності, як
результат зрозумілими постають варіації її тілесних стосунків, а відтак і
превалювання духовного – з огляду на високу духовність спадщини скульптора.
Цікаво, що несвідоме накладання площин сприйняття творів Пінзеля
та власне особистості самого митця на події, що відбуваються, властиве
не лише Лесі/Маріанні, а й Мішелю: „… я не можу уявити чоловіка, який
вирізьбив усі ті неземні скульптури, а потім так по-земному обіймав
жінку в темряві під ковдрою”, – розмірковує чоловік після ночі кохання із Маріанною.10 Молодий франко-німецький скульптор вважав себе
духовним нащадком Пінзеля, котрому судилося мати схожу долю. Важко
7

О. Г а л е т а, op. cit., с. 259.

8

Є. К о н о н е н к о, op. cit., с. 49.

9

Ibidem, с. 73.

10

Ibidem, с. 92.
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пояснюваний, дещо навіть містичний зв›язок між митцями відчувала і сама
Маріанна, що проявлялося, перш за все, на рівні тілесного сприйняття:
„І чим більше я думаю про нього (Пінзеля, – прим. авт.), тим більше
переконуюся, що він був зовні схожий на Мішеля. То також був високий,
худорлявий, навіть тендітний гарний юнак […]. Він шукав розуміння в
цьому світі, а його нерозумів ніхто. Цінували, але не розуміли”.11
Таким чином, спостерігаємо двобічне сприйняття і прийняття
віддаленої у часі, дещо містичної та загадкової постаті Пінзеля через
близького, але не менш загадкового Мішеля, та навпаки: молодого
скульптора через його натхненника та попередника. Власне, майже уся
книга – це відвертий лист-сповідь, що його порадили написати ЛесіМаріанні, адже „якщо клієнт детально опише свою проблему, нерідко тим
самим вже наполовину позбудеться її”.12 Проблема героїні – не що інше,
як ефект незавершеної дії або ефект Зейгарник – один із найцікавіших
і найбільш досліджуваних ефектів в психології. Він полягає в тому, що
ми набагато краще (в 1,9 разів частіше) запам’ятовуємо ті дії, що було
перервано, і які ми так і не змогли завершити. Ефект незавершеної дії
провокує несвідомі згадки про молодого франко-німецького скульптора,
однак значно частіше Лесі/Маріанні сниться не Мішель, а саме Пінзель,
котрий став для героїні уособленням його душі.13 Наголосимо ще раз,
що тісний, переш за все, духовний зв›язок Лесі/Маріанни та Мішеля мав
змогу утворитися в результаті впливу на їхні долі Пінзелевої таємниці,
адже героїв поєднували не „дегуманізовані індустріальні краєвиди, а
живі скульптури великого Пінзеля”.14 Ймовірність відбуття чи невідбуття
стосунків між головними героями, та співвіднесеність їхніх життєвих
історій із Пінзелевою прояснюється письменницею через розкриття
концепту долі: „я вірю, що в долі є щось таке, чого не уникнути. […] Думаю,
Пінзель теж так відчував”, – зізнається у одному із діалогів Мішель.15
„Налаштувала своє єство на хвилю долі” і Леся/Маріанна, саме тому вона
11

Ibidem, с. 148.

12

Ibidem, с. 152.

13

Ibidem, с. 157.

14

Ibidem, с. 165.

15

Ibidem, с. 95.
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приймає пояснення своєї знайомої психоаналітика, котра приходить до
висновку: „…доля вирішила за вас. Доля вас тісно пов’язала. А потім сама
ж доля боляче вас розвела”.16
Фаталістичними елементами насичена не лише сюжетна лінія,
пов’язана зі стосунками Маріанни і Мішеля. Негідне поводження із
Пінзелевою спадщиною, перш за все із сакралізованим рукописом,
неминуче призводить до покарання здавалося б вищих сил, як результат,
моральне та, що важливо, фізичне каліцтво: „А це твої ноги доводять! А
це мої кістки доводять! Всі наші болячки це доводять!”, – викрикує у відчаї пані Матюшенко, усвідомлюючи чи не основну причину руйнування
життя своєї сім’ї.17 Як наслідок, спостерігаємо сакралізацію предметів, що
ймовірно мали відношення до скульптора – картина разом із потаємними
вічками на її звороті, куди теоретично було можливим заховати дрібні
речі, і виявилась тим самим черевом жертви, у якому за переконанням
Мішеля знаходився омріяний рукопис. Так, здавалося б, звичайна картина у сприйнятті головних героїв сакралізується: „Я ніколи незабуду той
ляльковий олтар, створений для потаємних молінь для посвячених”, – зауважує головна героїня, котра, до слова, також починає сприймати себе
через осягнення скульптур майстра: „Мої вилиці й тіні під очима зробили
обличчя схожим на обличчя янголів біля Пінзелевого розп’яття”.18
Розглядаючи роман Жертва забутого майстра як зразок детективного
жанру, підкреслимо, що від канонічного детективу твір перейняв доволі
небагато, перш за все, варто звернути увагу на прийом розгадування таємниці,
адже так звана „діалектика відкриття” об’єднує всі твори, що послуговуються
детективним сюжетом, і одночасно виступає композиційним ядром довкола
якого вибудовується сюжетно-фабульна структура твору: повідомлення про
злочин – розслідування – розкриття злочину – опис методу пошуку.19 Процес
розслідування також не є типовим, адже наповнений містичними елементами:
незрозумілими снами, тривожними передчуттями, несподіваною появою та
16

Ibidem, с. 120,154.

17

Ibidem, с. 118.

18

Ibidem, с. 119, 108.

Ю. Б е к у з а р о в а, Композиция классического детектива как креативная модель
„постдетектива” [в:] „Материалы Всероссийской науч. конф. студентов, аспирантов и
молодых ученых „Перспектив 2006”, т. IV, Нальчик 2006, с. 26.

19
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зникненням осіб, що допомагають у розслідуванні (своєрідна трансформація
давньогрецького прийому deus ex machina). Варто підкреслити, що
розкриття таємниці не є повним, з одного боку, трактат Пінзеля знайдено,
однак відповідей залишилося більше, аніж запитань, ефект незавершеної
дії наприкінці роману турбує не лише головну героїню, а й читача, адже
залишається незрозумілим, для чого саме Мішель шукав рукопис, чи це
дійсно було ціллю його пошуків, в чому полягає особиста трагедія молодого
франко-німецького скульптора, та головне, чи продовжаться стосунки
Лесі (Маріанни) та Мішеля? Що ж стосується заголовку роману – Жертва
забутого майстра, то він пропонує концептуальний код у дусі детективного
жанру, адже містить у собі як таємницю, так і умовне відсилання до злочину,
хоча слово „жертва” у творі має лише символічне значення.
Несвідоме накладання площин сприйняття скульптурної спадщини
Пінзеля та власне особистості самого митця на події, що відбувалися
із головними героями, позначилося на формі проявлення тілесності у
творі, котра слугує радше формальним виразником внутрішньої енергії,
сконденсованої у тілесних образах, тому у філософській антитезі духу
та тіла, дух як ідея стає першородним, а тілесність проявляється через
скульптурне зображення тіла як такого, що продиктовано „тиском” на
головних героїв роману мистецької спадщини Пінзеля. Розглянувши
специфіку зображення тілесності у історично-містичному детективі Євгенії
Кононенко, зауважимо, що аналіз концепту тіла/тілесності у фемінній прозі
передбачає наукову перспективу подальших досліджень та заслуговує на
особливу увагу.
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THE SACREDNESS PHYSICALITY OF PINZEL’S SCULPTURES IN YEVGENIYA KONONENKO’S
FEMININE INTERPRETATION (BASED ON THE HISTORICAL AND MYSTICAL NOVEL THE
VICTIM OF THE FORGOTTEN MASTER)
The focus of this article is set on the historical and mystical detective The Victim
of the Forgotten Master written by Yevgeniya Kononenko. The article deals
with the concept of physicality, which is analyzed in the context of feminist
discourse. The peculiarities of shaping of the female type are presented from the
position of gynocriticism study. Besides that, we’ve investigated the use of formal
elements of the detective fiction in the novel and it has to be noticed that the
main intrigue of the novel The Victim of the Forgotten Master is nontraditional,
because the author does not use all the components of the classic detective
story. Subconscious overlay of the perception of Pinzel’s sculptural heritage,
his life and the events that the main characters lived through, appeared to be
reflected in the form of physicality in the novel. The concept of physicality
appears as a formal denotation of internal energy accumulated by the body
images, reasonably brought in the philosophical antithesis of spirit and body.
The spirit, as an idea, has a bigger value. The concept of physicality is expressed
through the sculpture of the body, which is dictated by the „pressure” of Pinzel’s
artistic heritage on the main characters of the novel. As a conclusion, we should
admit that the analysis of the concept of body/physicality in the feminine prose
provides scientific ground for further research and development, which deserves
a greater attention.
Key words: concept of body/physicality, gynocriticism, historical and
mystical detective, physicality sacredness, feminist discourse.
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ЖІНОЧА ТІЛЕСНІСТЬ ЯК ІДЕНТИЧНІСТЬ У РОМАНІ
ІРЕНИ КАРПИ BABY TRAVEL ПОДОРОЖІ З ДІТЬМИ, АБО
ЯК НЕ СТАТИ КУРКОЮ

Жіноча тілесність в українській літературі довгий час табуювалась, що
пояснюється традицією сакралізації жінки. Письменники репрезентували
асексуальну героїню, акцентуючи на її внутрішньому світі, жертовності
та страдництві. Сучасна українська література продовжує представляти
жінку як берегиню національної духовності, проте новітнє втілення її
образу уже не позбавлене тілесного виміру. Вона постає як заручниця
та жертва інакшості своїх статі й тіла. Крізь призму патріархальної
культури її відмінність від чоловіка трактується як неповноцінність, а
фізичне володіння жінкою виступає способом переживання чоловіком
особистої національної неспроможності: зазнавши поразки у національній
боротьбі, він виражає власні імперські амбіції, пануючи та знущаючись
над тілом жінки як „недочоловічим”, а отже, атрибутом недовершеного „колонізованого простору”. Як зауважує О. Юрчук, „для чоловіка
сексуальна роль стає засобом подолання комплексу меншовартості (в
тому числі й національної) через сексуальне підкорення, агресію щодо
жіночого, для жінки – шляхом пошуку власного голосу та опору чоловічому
постколоніальному світові”.1 В сучасній українській літературі такі мотиви
звучать у творчості О. Забужко (Польові дослідження з українського сексу),
М. Матіос (Солодка Даруся), Л. Таран (Таємний сад) та ін.
Інша реакція на цю ситуацію демонстративне зображення у творах
сучасних письменниць тілесності – щоб перебороти стереотипне
О . Ю р ч у к , Українські стратегії жіночої ідентичності в колоніальних та постколоніальних умовах [в:] „Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка”,
вип. 65, 2012, с. 186.

1
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уявлення про жіноче тіло як об’єкт влади чоловіка. Яскравим
прикладом дискурсу, де акцентовано на жіночій тілесності як способі ідентифікації жінки поза сферою чуттєвого, є твір Ірени Карпи
Baby travel. Подорожі з дітьми, або Як не стати куркою (2014).
І. Карпа – сучасна українська письменниця, журналістка, співачка та
мандрівниця, авторка книг 50 хвилин трави, Фройд би плакав, Добло
і зло, Піца „Гімалаї” та ін.
Роман І. Карпи Baby travel. Подорожі з дітьми, або Як не стати
куркою за жанром є тревелогом: героїня-оповідачка – мандрівниця, яка
подорожує у стані вагітності та разом зі своїми дітьми. Материнство –
лише одна зі сфер ідентифікації оповідачки, яка вдало поєднується з її
іншими соціальними ролями. Ідентичність матері не окреслюється як
домінантна: „…ну якось ніколи я не могла погодитися з екзальтованим
бабським (з придиханням таким, знаєте): „Смысл женской жизни –
родить ребенка, продолжить человеческий род!” Так, наче Бог створив її
ударницею людського інкубатора, бідну. Ні, моє життя і так наче не було
позбавлене сенсу – улюблена творча робота, подорожі, активна громадська
діяльність, се-те”2.
І. Карпа трактує зацикленість жінки на материнстві як рудименті
патріархального світу. Конфлікт віджилого та сучасного простежується
у творі на рівні протистояння поколінь, яке втілено у стосунках героїні
з її матір’ю, яка є втіленням світу з застарілими цінностями, де жінка
виконує роль жертовної матері, що самостверджується в межах дому.
Відповідно до свого уявлення про традиційний образ жінки мати й
виховує своє доньку. Однією з причин їх зіткнення постає ставлення
до побуту. Мати героїні плекає у ній любов до чистоти та порядку, які
здавна визначали жінку як хорошу господиню: „… мама казала, що тіки
брехати я й умію, а от прибирати – дзуськи”3; „Ех, скакалка. Мене нею
в дитинстві мама по сраці шмагала. За один із видів не-буття такою, як
всі, здається. Прибирала я без ентузіазму, знаєте, і занадто повільно, як
на стандарт „усі діти як усі”4.
2

І . К а р п а , Baby travel. Подорожі з дітьми, або Як не стати куркою, Харків 2014, с. 12.

3

Ibidem, с. 142.

4

Ibidem, с. 262.
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За К. Карпенко,
„вимога слідувати гендерним нормам створює у дівчинки конфлікт
між самоідентифікаціями „Я – це Я” і „Я – дівчинка”, суть якого полягає
в тому, що дівчинка змушена вибирати, часто неусвідомлено, між своїми
бажаннями і прагненням бути визнаною як дівчинка”5.
Героїня тревелогу насторожено ставиться до перспективи
самоствердження у ролі берегині домашнього вогнища, що оприявнюється
через відкидання настанов матері: „Я явно не належу до тих жінок, що з
ранку до ночі займаються вилизуванням і стерилізацією хати. […] Та й не
професіонал я у тій справі – мені легше статтю написати і з тих грошей
прибиральниці заплатити”6.
Мати наголошує, що діти слугують основним способом
самоствердження жінки: „Кутайся, кутайся, нікуди не лазь, бо не
завагітнієш ніколи!” – навчала мене мама”7, відтак опір оповідачки
виражається через іронічне зауваження: „Ну, я особливо і не лазила,
і не вагітніла. Вже майже плюнула на те діло – не виходить, то й не
виходить”8. Героїня розуміє: стати матір’ю – означає власноруч
поглибити свою інакшість у чоловічо-патріархальному світі, а отже, свою
неповноцінність. Дослідниця Н. Ходоров, працюючи над проблемою
нерівності статей, дійшла висновку, що вона криється у психологічних
відмінностях чоловіка та жінки, і це підтверджується схильністю жінки
до материнства: „…материнство породжує жінок, глибинне самовідчуття
яких формується по відношенню до іншого, в той час як у чоловіків це
глибинне самовідчуття формується зовсім іншим чином”9. Саме страх
„стати жінкою двічі”, тим більше вдруге із власної волі та перетворитись
на об’єкт ненависті та презирства з боку чоловіків не дозволяють героїні
сприймати материнство із ентузіазмом.
5
К . К а р п е н к о , Жіноча ідентичність у контексті ставлення до тілесності [в:]
„Мистецтво лікування”, № 5, 2013, с. 61.
6

І . К а р п а , op. cit., с. 45.

7

Ibidem, с. 64.

8

Ibidem, с. 64.

Н . Ч у х и м , Проблеми і перспективи феміністичної теорії [в:] Ґендер і культура, за
ред. В. А ге є в ої , С . Оксами тної, Київ 2001, с. 98.
9

- 214 -

cialo i tozsamosc popr_17-11.indd 214

2016-11-17 10:04:24

Олеся КАЛИНЮШКО

Уже у назві твору письменниця декларує свою зневагу до „жінки-курки”, що постає у романі як збірний образ жінки, яка після
народження дитини, перестає бачити у собі самодостатню особистість.
На противагу „жінці-курці”, яка закривається від світу, героїня
І. Карпи обирає шлях поєднання виховного процесу із мандрами та
професійною діяльністю, яка в контексті нової епохи „…сприймається жінкою не як другорядна, а як насущна потреба в особистісній
самореалізації”10. Про відмежування героїні від патріархального типу
жінки свідчить її вихід із „вузького ареалу, означеного домом, церквою
й світським візитом”11:
„…майже весь час, поки була при надії, я шукала нам будинок чи інший
простір, де жила би новоспечена сім’я. А коли з незалежних від мене
причин стало ясно, що дуля мені з маком, а не власний простір, надія на
гніздо мене покинула остаточно. Я це потрактувала як привіт від Всесвіту:
кочова твоя доля, Карпа. Сідай в машину і їдь світ за очі”12.
Подорож у романі І. Карпи відображає руйнування стереотипу про
неможливість реалізації жінки поза кодифікованим патріархальною
культурою „жіночим простором”13. Героїня акцентує на свободі жінки,
її здатності до самоствердження не лише в домашній рутинній роботі,
але й у професійній діяльності, адже подорожування „виступає однією з
форм творчості людини, за допомогою якої здійснюється самопізнання,
реалізація „Я”, свого соціального призначення”14.
Героїня тревелогу позиціонує себе через ставлення до тілесності як
розкуту, незакомплексовану, задоволену собою жінку, репрезентуючи
феміністичну тілесну самоідентифікацію, яка передбачає „повне ухвалення жінкою свого тіла як затвердження себе, своєї особи”15: „… якщо
ви із тих щасливих, хто може жерти, як не в себе, і при цьому лишатися
10

К . К а р п е н к о , op. cit., с. 60.

11

В . А г е є в а , Жіночий простір [в:] „Магістеріум”, вип. 8, 2002, с. 3.

12

І . К а р п а , op. cit., с. 16.

13

В . А г е є в а , op. cit., с. 3.

О . Г о л о в а ш е н к о , Туристська активність як форма реалізації людиною потенціалу власних сутнісних сил [в:] „Наукові записки Київського університету туризму,
економіки і права”, вип. 14, 2012, с. 121.

14

15

К . К а р п е н к о , op. cit., с. 62.
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влізальної в джинси комплекції, подякуйте небесам. Те саме з небесами
зробіть, якщо ви здатні тішитися життю без поправки на кілька зайвих
сантиметрів у талії. Як казав класик, я себе хаваю от і до”16. Проте все
ж несвідомо жінка потерпає від здатності соціуму „нав’язувати свої
стереотипні уявлення про ідеального стандартизованого індивіда”17.
Оповідачка у тревелозі ідентифікує себе насамперед у професії,
що спонукає її вимогливо ставитись до власної тілесності. Сучасне
суспільство, підкоряючись продукованим через ЗМІ стереотипам,
означує людину, тілесність якої не відповідає штучно створеному
канону, як неповноцінну.
Професійний успіх героїні, діяльність якої є публічною, змушує її дбати
про свій вигляд. Вагітність у Baby travel… постає як перешкода кар’єрі і
зображається як хвороба, адже деформує тілесну привабливість жінки.
Таким чином, героїня боїться народжувати, оскільки лякається змін власної
тілесності, яка в сучасному суспільстві слугує не лише засобом ідентифікації
жінки у межах сім’ї, але й визначає професійну придатність людини:
„А що як я не зможу побороти злі гормони і стану тупою вівцею в халаті
з жирним волоссям? І в мене пообвисають усі м’язи, виросте обширна
срака, відвиснуть до пупа груди і покришаться зуби? Але ж яке буде щастя
– я виконала біологічну функцію жінки, онтогенез подарує мені медаль і
вимпел за заслуги”18.
„Жінка-курка”, якій протягом роману протиставляє себе авторка,
є продуктом не тільки патріархального устрою життя. Певною мірою
осілість „курки”, її страх до пізнання позбавлені маркування статтю та
гендером, оскільки відображають страх колонізованого перед порушенням
імперських заборон. Роки входження до СРСР, проведені українцями у
вимушеній ізоляції, сприяли формуванню негативних конотацій феномену
туризму. Страх перед системою, звинуваченнях у космополітизмі „виховали” людину-гвинтика, яка втрачає власні амбіції у боротьбі за виживання,
перетворюючись на „курку” або ж чоловіка, обмеженого проведенням часу
16

І . К а р п а , op. cit., с. 102.

В . С л ю с а р , Осмислення тілесності та предметності як соціально-культурного чинника самореалізації особистості [в:] „Вісник Житомирського державного
університету ім. І. Франка”, вип. 43, 2009, с. 12.

17

18

І . К ар п а , op. cit., с. 14.
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„на дивані з пивом”19. Таким чином, полеміка героїні з „жінкою-куркою”
ґрунтується передусім на неприйнятті першою її зашореності та нерішучості.
Відсторонюючись від „курки”, героїня І. Карпи намагається перебороти
колоніалізм власної свідомості. Жінка відчуває неповноцінність у
європейському світі, оскільки не може позбутись комплексів меншовартості,
які наполегливо прививались нації: „… нас всіх виховували з добрячим
почуттям провини”20. Саме постколоніальний синдром, на думку авторки,
проявляється у надмірній скутості українців, у їх сприйманні тілесного та
природного як неодмінно непристойного: „Будьте європейцями, котрим
начхати на те, що їх дітьо поводить себе занадто розкуто”21; „Я не хочу
затискати в моїх дітях паростки особистісної свободи. А те, що їх батькові
так дико соромно за кожен звук, голосніший за рівень чемного натовпу,
змушує мене засумніватися в тому, чи з Каліфорнії він? Якісь такі совкові
заморочені комплекси”22.
Прагнення героїні відмежуватись від постколоніальної дійсності
оприявнюється через втечу жінки у мандри: „… дитині захотілось чогось
іншого, не Києва. Крім того, я панічно боюся пострадянських лікарень із
їх несвободою й репресивною машиною”23. Подорож є способом подолати
стереотип про негативний вплив відмінних культур на національну та
культурну ідентичність індивіда. Героїня активно долучається до освоєння
інших країн через національну кухню, пізнання релігії, споглядання
визначних місць. Її ознайомлення із новим не обмежується бездіяльною
рефлексією, а базується на тілесному сприйманні. Зокрема, показовим є
акт, здійснений жінкою у Франції:
„Не викопувати приїхали в катарський замок, давно омріяну
Перапертузу, а закопувати. Та ще й не аби там що, золото якесь чи
брильянти, а найдивовижніший до кінця не вивчений, багатющий на цінні
речовини зйомний людський орган, без якого наша поява в цьому світі
була б неможлива. Плаценту”24.
19

Ibidem, с. 108.

20

Ibidem, с. 55.

21

Ibidem.

22

Ibidem, с. 160.

23

Ibidem, с. 17.

24

Ibidem, с. 23.
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Провести цей ритуал героїню підштовхнула її барселонська викладачкa
йоги, оскільки „викидати плаценту на смітник – це за якимось їх глибинномістичними поняттями важким гріхом би було”25. Авторка усвідомлює
гротесковість дійства, проте доводить справу до кінця, адже сприймає
це передусім як цікаву авантюру, а не трансцендентну дію: „Наостанок я
ще символічно обмила нашу крихітку дощовою водою, що назбиралася
в кам’яному жертовнику. Символічне катарське хрещення ще нікому не
завадило. І хай простять мені катари мою self-made єресь”26. Ще одним не
менш цікавим „релігійним” досвідом стало проживання жінки у „монастирі
святої Амми – сучасної нам тіточки, що час від часу роздає паломникам
свої фірмові обійми”27. Викриваючи комерційність духовного осередку,
героїня обійматися з Аммою „таки полізла”28. Тілесний зв’язок зі святою
не стає для неї шляхом доторку до „високого”, а обійми радше постають як самомета: „Відчуття було такої полегкості, як у часи радянського
дефіциту при відпущенні вам кілограма масла в одні руки”29. Таким чином, тілоцентризм постмодерної доби моделює особу, яка відкривається
світу через тіло, духовний же світ людини репрезентується як інтимний.
Героїня завзято пізнає нові культури, проте сприймання нового не завжди
передбачає переінакшення культурної ідентифікації особи. Вона зберігає
свою неповторність, дистанціюючись від явищ, які суперечать існуючій
ідентичності, через тілесність.
Отже, Ірена Карпа у романі Baby travel. Подорожі з дітьми, або Як
не стати куркою репрезентує жіночу тілесність як невід’ємну складову
побудови ідентичностей жінки та матері, неодмінний атрибут реалізації
особи у професійній сфері та спосіб збереження культурної ідентичності.
Протиставляючи себе патріархальній жінці, героїня роману позиціонує
себе передусім як творчу особистість, а вже потім як жінку та матір. Сучасне
суспільство висуває жорсткі канони тілесності жінки, що призводить
до ототожнення вагітності із чинником, який дестабілізує професійну
самореалізацію жінки. Проблема збереження культурної ідентичності
25

Ibidem, с. 23.

26

Ibidem, с. 28.

27

Ibidem, с. 78.

28

Ibidem, с. 79.

29

Ibidem, с. 80.
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вирішується авторкою через відмежування мандрівниці від Іншого
посередництвом знайомства із ним через тіло як бездуховну субстанцію.
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FEMALE PHYSICALITY AS AN IDENTITY IN THE NOVEL BABY TRAVEL. TRAVELLING WITH
CHILDREN OR HOW TO AVOID BECOMING A BROOD HEN BY IRENA KARPA
The article traces the connection between feminine physicality and identity
formation process in the novel Baby Travel. Travelling with Children or How
to Avoid Becoming a Brood Hen by Irena Karpa. The specificity of woman’s
self-identification through the prism of patriarchal and modern society attitudes
towards physicality has been compared. The influence of postcolonial complex
on the identification peculiarities has been analysed. Feminine physicality as
the crucial component of character’s identification within the family, cultural
space and occupational domain has been investigated. The distancing of Irena
Karpa’s travelogue heroine from the Other through physicality serving the way
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of individual’s integrity preservation in terms of multiculturalism and total
globalization has been accentuated.
Key words: modern Ukrainian literature, Irena Karpa, feminine physicality,
identity, travel.
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СОЦІОЛІНГВІСТИЧНА СТЕРЕОТИПІЗАЦІЯ СФЕРИ
ЖІНОЧОЇ ТІЛЕСНОСТІ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ
ЖІНОЧОЇ ПРОЗИ ХХІ СТ.)

Аналіз феномена тілесності у сучасній українській науковій думці має міждисциплінарний характер. Праці з проблем антропології, культурології,
мистецтвознавства, етнографії, лінгвістики апелюють до аналізу тілесних чинників. До таких варто зарахувати студії О. Боряк, О. Воробйової,
О. Жаботинської, Л. Газнюк, О. Гомілко, С. Кримського, В. Табачковського,
В. Шинкарука, Н. Хамітова.
У мовознавстві поняття тілесності вербалізується значним лексичним
фондом. Соматична лексика є тим репрезентатном, який відображає
у своїй семантиці все те, що відноситься до сфери тілесності. Такий
визначник поняття тілесності, як соматизм, – це один із найактуальніших
об’єктів дослідження у порівняльно-історичних, структурно-порівняльних
і лінгвокультурологічних працях вітчизняних і закордонних лінгвістів, що
виокремлюють цей пласт лексики зазвичай першим у лексико-семантичній
системі будь-якої мови (Ю. Аваліані, Д. Базарова, А. Богданова,
Р. Вайнтрауб, Ф. Вакк, В. Гак, Ю. Долгополов, А. Дибо, В. Плунгян,
В. Суєтенко, Е. Сендровец, Ю. Степанов, М. Ольховик, М. Лозова, А. Кунін,
Н. Шанський та ін.) Актуальність теми дослідження обумовлена великою
увагою до проблеми людської тілесності, зокрема у контексті взаємозв’язку
мови, культури та ментальності, а також недостатнім аналізом проблеми
національно-культурної своєрідності соматизмів, їх ролі у репрезентації
соціальних стереотипів та побудові мовної картини світу. Мета роботи
полягає в аналізі та виокремленні лексико-семантичних полів соматичної
лексики та визначенні їх значення в аспекті формування стереотипних
уявлень про жінку.
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Особливістю стереотипних уявлень є сполучення когнітивного
механізму сприйняття світу із їхньою мовною фіксацією1, при цьому виокремлюють три функції стереотипів: що орієнтує (пов’язану з
когнітивним сприйняттям миру), що інформує (засновану на передачі
відносно достовірної генералізованої інформації) і функцію впливу на
створення реальності (яка служить для розмежування своєї й чужої груп і
дозволяє захистити інтереси своєї групи)2. Серед двох видів стереотипів:
стереотипи (мовної) поведінки, що визначають поведінку і дії, які варто
виконувати в конкретній ситуації, та стереотипи-уявлення, які визначають,
що варто очікувати в тій або тій ситуації, другий слугуватиме основою для
нашого аналізу, адже саме лексеми на позначення зовнішності жінки є тими
оцінними маркерами, які формують мовний портрет жінки та пов’язані
із нею ґендерні стереотипи.3
Дослідження змісту трансформацій ґендерних стереотипів під час
аналізу сучасної української жіночої прози можна проводити щонайменше
у двох площинах:
1. Зміни типових якостей, пов’язаних із жіночою статтю.
2. Динаміки соціокультурної ролі, яка приписується жіночій статі.4
Наша розвідка спрямована на аналіз першого аспекту як визначального
при описі сфери жіночої тілесності у соціокультурному розрізі. У
нашому дослідженні ми послуговуємося концептуальною структурою
О. Чибишевої, яка виокремлює три мікрокомпоненти при описі людини:
зовнішні, внутрішні та соціальні характеристики.5
У свідомості носія мови існують певні уявлення про зовнішність
представників різноманітних національностей. Так, в українській
лінгвокультурі загальноприйнятим еталоном жіночої вроди була струнка
1
Я. Каліна, Концепт „жінка” та стереотипні уявлення про її соціокультурну роль у
німецькому побутовому анекдоті [в:] „Вісник Запорізького національного університету”,
№2, 2009, с. 25-31.
2

Т. Грушевицкая, Основы межкультурной коммуникации, Москва 2003.

3

В. Красных, Этнопсихолингвистика и лингвокультурология, Москва 2002.

Т . К р ав е ц ь , Об’єктивація гендерних стереотипів в українському мас-медійному дискурсі [в:] „Мовні і концептуальні картини світу”, Вип. 43(2), 2013, с. 255.

4

5
О. Ч иб ише ва, Концепт „женщина” в русской и английской фразеологии (на материале
предметных фразеологизмов, именующих женщину): дис. … канд. филол. наук, Челябинск
2005, с. 151.
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чорноброва, кароока жінка із густим чорним волоссям. Цей стереотип у
сучасній жіночій прозі представлений відповідними соматизмами таких
лексико-семантичних груп:
1. „ФІГУРА (ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА)”, „ЗРІСТ”: „Але то все
пусте, маю на оці моду на худих та довгих. Що з того, що була фігуриста, як
лялька, та квітуча, як та писанка?”6 (Г. Тарасюк); «А то ж не дівка була –
а справжня тичка: висока, худа, в грудях плеската й мізерна”7 (М. Матіос).
За Академічним словником української мови плескатий – „…позбавлений
звичайних округлостей, опуклостей (про обличчя, лоб і т. ін.)”8; „Вона відмінно плаває. І приносить мені неабияке задоволення спостерігати з-під
води за повільними рухами стрункого тіла”9 (І. Роздобудько). На високий
зріст жінки вказує лексема-композит з акцентологічно виділеним другим
компонентом: „Отож хіба дивно, що така прикра годованка досиділа в
дівках до двадцятьп’ятки: кому дівка-тичка, та ще та, що знається з нечистим, до серця припаде?”10 (М. Матіос).
Загалом такий опис фігури сприймався позитивно у суспільстві до
початку Другої світової війни. Жахливі віхи минувшини, описані, до прикладу, у творчості М. Матіос, представлено стереотипом жінки, у зовнішності якої втілена важка буденність, відсутність мирного життя та складні
психологічні внутрішні переживання: „Біла, як збиране молодко, Естер,
із заломленими в замок худими пальцями, стала на порозі Сандулкової
хати. Її великі сірі очі були повні відчаю і тамованих сліз. Нагла гризота
витончила й без того пісне тіло так, що сукенка з фартухом висіли на ній, як
ганчір’я на городньому опудалі. Була простоволоса, без хустки, в гумових
калошах на босу ногу, з постарілим разом із нею сірим своїм лейбиком на
лівому плечі”11 (М. Матіос); „Хто міг колись подумати, що оте дівчинище,
худеньке, як дерево без кори, несміле, як пес у чужих сливах, – за три дні

6

Г. Тарасюк, Жіночі романи, Бровари 2006, с. 288.

М . М атіос , Москалиця, Мама Маріца – дружина Христофора Колумба, Львів
2008, с. 7.
7

8

Словник української мови, т. 6, за заг. ред. І. Біл од і д а , Київ 1975, с. 577.

9

І . Роздоб удько, Зроби це ніжно, Київ 2013, с. 302.

10

М . М атіос , op. cit., с. 12.

11

I de m, Нація, Львів 2011, с. 58.
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стане його шлюбною жінкою?!”12 (М. Матіос). У наведених описах простежуємо асоціативні порівняння (худеньке, як дерево без кори, несміле,
як пес у чужих сливах), художні означення (пісне тіло), які зображують
жінку як сполучну ланку світів людини і природи.
У повоєнний період у моді з’явилися округлі форми. Жінки повинні
були бути здоровими і працездатними, а значить, сильними і могутніми.
Стереотипний опис жінки з гарною фігурою представлених майже у всіх
творах жіночої прози сучасності. Однак, натрапляємо і на описи жінки
з пишними формами, які репрезентують позитивну оцінку: „Невисока
пухкенька жінка з гострим носиком мала вигляд грайливого дівчиська”13
(І. Роздобудько); „А ще Рів – пишна. Здається, що так і лізе зі своєї форми,
мов тісто з діжки, хоч форми нам шиють точно за розміром. Тіло її, біле
і гладке, мов тісто на вареники. Як каже пані Вихователька – „пікантна”14
(І. Роздобудько).
2. „ХАРАКТЕРИСТИКА ЧАСТИН ТІЛА (ВЕРХНІХ І НИЖНІХ
КІНЦІВОК)”. Опис ніг відповідає загальноприйнятому стереотипові
української жінки: „Вона стояла на тлі розквітлого ясмину, розставивши
тонкі довгі ноги, ледь прикриті куценькою спідничкою, з таким виглядом,
ніби її фотографували на останню сторінку якоїсь бульварної газетки”15
(Г. Тарасюк). Подекуди вживані лексеми виражають приховану конотативну
інформацію. Так, у романі І. Роздобудько ЛСД. Ліцей слухняних дружин
авторка послуговується цікавою прикладкою (ноги-стовбури): „І мої ногистовбури вмить скосило гострим лезом”16 (І. Роздобудько). При цьому
виникає можливість неоднозначного трактування значення лексеми
„стовбур”: чи йдеться про суто зовнішню ознаку ніг (грубі, без форми
тощо), чи про функціональне призначення ніг, які є фізичною опорою
для людини. Стереотипні уявлення про зовнішність жінки у мові часто
вербалізуються маркерами, які, подекуди, створюють асоціації між зовнішністю і конкретним стереотипом. Так, заслуговує на увагу приклад з
характеристикою жіночих рук: „Років сорока, з червоними, мов у вареного
12

Ibidem, с. 193.

13

І . Роздоб удько, ЛСД. Ліцей слухняних дружин, Харків 2013, с. 91.

14

Ibidem, с. 23.

15

Г . Т ар ас юк, op. cit., c. 109.

16

І . Роздоб удько, o p. c it ., c. 65.

- 224 -

cialo i tozsamosc popr_17-11.indd 224

2016-11-17 10:04:24

Зореслава ШЕВЧУК

рака, клешнями-руками”17 (І. Роздобудько). Письменниця не випадково
використовує прикладку клешні-руки, яка супроводжується кольоронімом червоні. Означуване слово у наведеній прикладці, по-перше, стоїть у
препозиції, що вказує на його більше смислове навантаження. По-друге,
у контексті простежуємо два порівняння: приховане (у самій прикладці,
тобто порівняння рук із клешнями) і виражене (у самому реченні клешніруки червоні, мов у вареного рака). Загалом така зовнішність жінки є частково гіпертрофованою, спотвореною. Відповідно, наведений приклад
містить прихований зміст, а саме може вказувати на: певні дефекти кінцівок героїні або ж на характер жінки-загарбниці.
3. „ХАРАКТЕРИСТИКА ГОЛОВИ ТА ЙОГО ЧАСТИН” представлена
описом лексем „обличчя (загальна характеристика)”: „ніс”, „щоки”,
„губи”, „зуби”, „очі”, „волосся”. Первинне сприйняття опису носа без
контексту вказує на його форму (гострий, розпухлий), однак в аналізованих така характеристика набуває додаткового відтінку, який асоціативно описує характер жінки (так, гострий ніс свідчить про можливу
лисячу спритність і підступність; розпухлий ніс (з контексту) свідчить
про те, що жінка переживала сильний емоційний вплив): „Невисока
пухкенька жінка з гострим носиком мала вигляд грайливого дівчиська”18
(І. Роздобудько).
Лексеми для характеристики обличчя (вузьке, загострене, бліде) щік
(бліді), зубів (зуби-перлинки) вказують на стереотипне уявлення про жінку-аристократку, риси якої, зокрема для українського жіноцтва, є притаманними, набутими у процесі осягнення освітнього простору та формування
професійної самовизначеності: „Я б порівняв її з рибою-голкою. Та сама
витончена граційність рухів, ті ж вигини, те ж загострене вузьке обличчя
із виразом радості і здивування”19 (І. Роздобудько); „Озу досить тендітна,
з плямами дивного рум’янцю на блідих щоках”20 (І. Роздобудько); „Тур
весело сміялася, показуючи свої бездоганні зуби-перлинки, кружеляла
босоніж по траві, танцювала, осипала себе квітами”21 (І. Роздобудько).
17

Ibidem, с. 24.

18

І . Роздоб удько, op. cit., с. 91.

19

I de m, Зроби це, op.cit., c. 80.

20

I de m, op.cit., с. 23.

21

Ibidem, с. 50.
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Традиційне стереотипне уявлення про еталон зовнішності жінки
репрезентує опис очей та волосся із параметрами форми (розширені очі,
рівне волосся), кольору (карі очі, чорне волосся). Щодо кольоронімів,
які супроводжують описи волосся, очей, то у творах сучасної жіночої
прози переважає темна гама. Письменниці недарма часто вдаються до
використання цієї барви, оскільки чорноволоса дівчина є втіленням образу
справжньої українки: „У Ліл довге чорне волосся, що зависає на щоки,
а потім і на плечі, мов клеєм намазане – таке рівне-рівне і лискуче”22 (І.
Роздобудько); „Вона сиділа з відчуженим виглядом праворуч від мене,
схиливши голову, через що її обличчя майже повністю затуляло полотно
гладкого чорного волосся”23 (І. Роздобудько);
Сучасні параметри зовнішності жінки детально описує І. Роздобудько:
„Сукенка – „від кутюр”, ноги – від кінчиків волосся, вії та нігті – на
півметра, вуста – на півобличчя, очі – прозорі, не спотворені інтелектом”24 (І. Роздобудько). У наведеному прикладі спостерігаємо прийом
нанизування елементів, які характеризують зовнішній вигляд героїні, що
влучно доповнюють використані вестеми. При цьому авторка майстерно
використовує так званий „телеграфний” стиль, подаючи портрет „мазками”.
Мова такого опису коротка, лаконічна, але дуже виразна.
У досліджуваних характеристиках сфери тілесності жінки у сучасній
прозі нами підмічено алюзії, які співвідносять їх з певним національним
типом, а саме містять натяк на стереотипне уявлення про аристократичний
тип сучасної жінки (на що вказують лексеми на позначення форми
обличчя, щік). Окрім того, у текстах письменниць простежуємо вживання
елементів власне української культури, зокрема використання соматичних
лексем (чорне волосся, карі очі), які вказують на створення етнічного
образу жінки-українки. Вказані маркери, вжиті в аналізованих текстах, є
візуальними, тобто такими, які ми сприймаємо безпосередньо зовнішньо.
Саме через їх характеристику можемо простежити і певні внутрішні риси
жінки, її відчуття та емоції, переживання, які узгоджуються із певними
стереотипними уявленнями про жінку, які формуються залежно від умов
культурно-історичного розвитку суспільства.
22

Ibidem, с. 21.

23

Ibidem, с. 39.

24

І . Роздоб удько, ЛСД, op.cit., с. 137.
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SOCIOLINGUISTIC SPHERE OF FEMALE PHYSICALITY STEREOTYPES (ON THE EXAMPLES
OF UKRAINIAN WOMEN’S PROSE OF THE XXI CENTURY)
Awareness of one’s own corporality relates directly to sociocultural factors.
We can distinguish several sources of such factors. On this basis one forms
a picture of the body: experiences of pain, disease, death threats; existing in the
culture matrix and the patterns of corporeality, the beauty ideals of health and
body, views on the possibility and limits of the body; interpersonal contacts
and communication of verbal and non-verbal nature, etc. Somatism is the
key in representing the stereotypical views about women’s physicality. The
article is based on the attempt to highlight the lexico-semantic groups, which
contribute implicitly to the expression of certain associations connected with
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СОЦІОЛІНГВІСТИЧНА СТЕРЕОТИПІЗАЦІЯ СФЕРИ ЖІНОЧОЇ ТІЛЕСНОСТІ

the external characteristics of a woman. The markers in the analyzed texts show
some internal and social characteristics of appropriate lexemes. Stereotypes
about women’s appearance under the conditions of cultural and historical
development of society and era are portrayed in the analyzed texts.
Key words: corporality, stereotype, somatism, lexico-semantic group,
marker
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ОБРАЗИ ЖІНОК У ТВОРАХ КЛИМЕНТІЯ ЗИНОВІЇВА:
ТІЛЕСНЕ Й ДУХОВНЕ

Український бароковий письменник Климентій Зиновіїв є яскравим
представником барокових митців, які намагалися розглянути світ у всій
його повноті і різноманітності крізь призму християнського світобачення.
Творчість поета поціновувалася досить по-різному: від цілковитої
негації – до схвальних літературознавчих рецепцій. Попри це, проблему
тілесності / духовності жіночих образів у збірці Климентія Зиновіїва
розглянуто тільки побіжно.
Л. Ушкалов згадує про оцінки Пантелеймоном Кулішем й Іваном
Франком творчості Климентія Зиновіїва, міркуючи про фемінізм в
українській літературі ХІХ ст.1 Наводить і цитати Пантелеймона Куліша
про творчість Климентія Трясці. Зокрема таку: „Його думки про другу
стать, – писав Куліш, – образливі навіть для нас, чоловіків…”2. Іван Франко
виступає захисником барокового автора. Леонід Ушкалов наводить
цитату з листів до Василя Доманицького, де Іван Франко писав: „Слідом
за Кулішем ви, хоч і не так сердито, як він, докоряєте Климентію його
неприхильним становищем супроти жінок. Але ж не забувайте, що
Климентій дитина свого часу і зовсім не жаден вищій тип, щоб ішов
поперед свого віку. Наша стара література ставиться до жінки зовсім на
становищі Еклезіяста, та так воно було й скрізь по Європі з виємком хіба
Провансу та трубадурів з їх шумним, а переважно нещирим культом дам,
який не виключав брутального знущання над власними жінками. В Польщу
той культ доходить аж у XVIII в. з усиленням французького впливу, а що
1
Л. У ш к а л о в, Сковорода, Шевченко, фемінізм… : Статті 2010–2013 років, Харків,
2014, с. 183.

П. К у л і ш, Климентий, украинский стихотворец времен гетмана Мазепы [в:]
„Русская беседа”, 1859, т. V, кн. 17, с. 113.
2
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ж хочете від монаха-бурлаки з початку того віку?”3. У праці Климентій
Трясця і Григорій Сковорода Іван Франко також аналізує оцінку творчості
Климентія Зіновіїва Пантелеймоном Кулішем, зокрема й віршів про жінок:
„Цілих сорок і три вірші присвятив Климентій жіноцтву. Куліш дуже сердиться на нього за грубий тон тих віршів: «Нема тут ніякої м’якості і нічого
подібного до тої поезії, якою надихані наші народні пісні. Він малює жінку
диявольським виплодом і богохульствує так, що аж збуджує обурення,
бажаючи видати себе моралістом, вищим понад увесь світ». На мою думку,
Куліш переборщив своє обурення, забуваючи, що Климентій в тих віршах
або просто жартує, або переповідає тільки людські, традиційні погляди
на жіноцтво” 4.
До оцінок творчості Зиновіїва долучився і Михайло Возняк, що також
досить огульно характеризує творчість поета про жінок, йдучи за працею
Пантелеймона Куліша, завважує: „Дуже суворо й місцями не по-людськи
ставився Климентій до жіноцтва”5. Вчений аналізує, які саме риси характеру і вчинки цікавлять письменника в жінках, про це автор виносить інформацію безпосередньо у назви віршів, формуючи номеносферу відповідно
до проблематики текстів. Попри таку очевидність вчений перелічує: „У
дальших віршах Климентій говорить про жінок, про жіночі принади й
чоловічі пристрасті до жінок, головно до чужих, про пекельну гарячість
в жіночім тілі, зазначає, що часом бувають і з банкартов люде, виступає
проти ворожок і чарівниць, танців, навіть на весіллі, проти жінок, що
перебувають у корчмах, що святкували п’ятницю, а в неділю працювали,
проти сварливих і язикатих жінок, перемелюючи давні слова про злих
жінок, проти жінок, що заживали занадто горілки, тікали від чоловіків,
проти плачу жінок над дітьми”6.
Такі досить суворі оцінки творчості Климентія Зиновіїва
Пантелеймоном Кулішем Л. Ушкалов порівнює із позицією стосовно жінок
у творчості критика: „Та й загалом, козацький світогляд, яким він постає в
літературі ХІХ століття, дуже близький до світогляду чернечого. Недаром
3

Цит. за: Л. У ш к а л о в, ор. cit., с. 184.

І. Ф р а н к о, Климентій Трясця і Григорій Сковорода [в:] І. Ф р а н к о, Зібрання творів,
у 50 т., Київ 1983, т. 40, с. 366.
4

5

М. В о з н я к, Історія української літератури, Львів 2012, с. 32.

6

Ibidem, с. 33.
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Дмитро Чижевський, маючи на те належні підстави, писав, що герої роману
Пантелеймона Куліша Чорна рада висловлюють свої думки про природу
речей ледь не цитатами з трактату Томи Кемпійського De imitatione
Christi. Тим часом для самого Куліша чернечий мізогінізм – річ цілком
неприйнятна. Досить пригадати хоч би те, як письменник різко негативно
поцінував образ жінки, створений на зламі XVII–XVIII століть мандрівним
ченцем Климентієм Зиновіївим”7. Згаданий тут трактат Томи Кемпійського
Наслідуваня Христа слугує своєрідним символом християнської покори
і благочестивого життя.
Цілком логічно, що бароковий чернець намагається подати власну
художню візію світу крізь призму християнського віровчення, але разом
із цим Климентій Зиновіїв вкладає у художню форму власний життєвий
досвід і все почуте від сучасників, почерпнуте з книжок і народної мудрості.
У збірці віршів тексти поєднані у групи-цикли за різною тематикою, а
також є окремою групою приповісті посполиті. Письменник виступає
і фольклористом. Тож і жіночі образи в текстах письменника є досить
складними і суперечливими, оскільки поєднують у собі авторське
сприйняття, фольклорні традиції жартівливих пісень і християнське
бачення моральних цінностей, духовності, можливо, почасти, і чернечий
мізогінізм, у якому звинувачували автора критики ХІХ ст.
Група віршів про жінок має такий заголовок: „Ω(т) здε’ почина’ю(т)
сA вѣр(ъ)ши ω жεна’хъ ро’зны(х), вся’кого чи’ну и(х). То ε’сть ω до’бры(х)
и о злы’хъ”8.
Пишучи про те, що жінок у світі більше, ніж чоловіків, поет знаходить
логічне пояснення цьому в тому, що жінки не воюють, і не гинуть на війні, – як на той час таке тлумачення статусу жінки в суспільстві є цілком
обґрунтованим. Про злих жінок, і про те, що їм не можна йняти віри, автор
пише вже інакше, апелюючи до біблійної історії вигнання Адама і Єви з
раю, пропонує такий висновок про оманливість тілесної краси:
„То ужε да нε будε(т) о’ны(мъ) вѣра данна:
хо(ч) бы и прεкраснаA она была па(н)на.
Бо и Ада(м) прε(з) жεну’ ласки бж~о(и) о(т)па’лъ:
7

Л. У ш к а л о в, ор. cit., с. 183.

8

К. З и н о в і ї в, Вірші. Приповісти посполиті, Київ 1971, с. 97.

- 231 -

cialo i tozsamosc popr_17-11.indd 231

2016-11-17 10:04:25

ОБРАЗИ ЖІНОК У ТВОРАХ КЛИМЕНТІЯ ЗИНОВІЇВА: ТІЛЕСНЕ Й ДУХОВНЕ

и ввε(с) ми(р) навѣки бы(л) смε(р)тно(и) кля(т)вѣ о(т)да(л)”9.
Такі тілесні речі як безпліддя і здатність народити дитину у віршах
Климентія Зиновіїва також обумовлені праведністю та щирою молитвою.
Статеві стосунки з чоловіками є гріхом і для вдовиці, йдеться про
притлумлення тілесних (плотських) бажань шляхом молитви (вірш Про
жінок вдовиць). Письменник схвально пише про чесних вдів, які утримуються від плотських утіх:
„Дѣвы бо пло(т)ски(х) грѣхо(в) сεбѣ нε позна’ли:
а они’ и познавши, чи’сто(ст) zахова’ли.
I нε дивно бεз(ъ) того’ стары(мъ) вдова(м) бы’ти:
а мла’дымъ тру(д)но мовя(т) бεз того’ прожи’ти.
Еднакъ жε в(ъ) страсти пло(т)ско(и) нε ізнεмага’ютъ:
и тε(ж) мы’слε(и) грѣховны(х) жадны(х) нε при(и)маютъ.
I та(к) бεзму(ж)но живутъ бг~ъ их(ъ) сохраняεтъ:
и па’да(т) в грѣхи таки(х) то нε попущаεтъ”10.
Нагородою для вдів за їх терпіння стане духовне спасіння, про яке
автор просить Бога, поєднуючи розповідь з молитвою. Застереженням
проти розпусти є і вірш „Ω прε(л)щεнія(х) жε(н)скихъ, и о мужεскихъ
пристрастія(х) до жε (н): з(ъ)вла´ща до чу´жды(х)”, у якому саме жінка
постає звабницею, її здатність запалювати пристрасть у чоловіків може
бути згубною для них, гріховність позбавляє їх вічного життя:
Ω коли’ки(х) зо(л) жεны виновны быва’ю(т):
ґды прε(л)щε(н)ми свои’ми вѣчны(х) бл~гъ лиша’ю(т).
Лε(ст) бо бεзсту(д)ныхъ жε(н), го(р)шъ правε о(т) трути(з)ньг
жε часо(м) згонитъ кого’ из(ъ) власно(и) о(т)чи’зны.
Кто бо бываε(т) до ны(х) страстію побѣждεнъ:
то(и) нε скоро впя(т) будε(т) о(т) тоA’ свобождε’нъ.
Бо із(ъ) ума’ нε будε(т) εму’ то сходити:
абы прε(л)стившисA мо(г)лъ в ты(х) грѣха(х) пожи’ти”11.
Таке переосмислення ставлення до жіночого тіла, як до гріховного,
вкладається у рамці християнської і народної моралі. В іншому вірші автор
описує, що гаряче жіноче тіло містить таємничий вогонь, який, наче б
9

К. З и н о в і ї в, op. cit., с. 98.

10

Ibidem, с. 99.

11

Ibidem, с. 101.
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то, не дає жінці замерзнути, коли вона пере на річці взимку12. Жінка, що
помирає разом із дитиною при пологах, може мати осквернене кров’ю
тіло, проте бути очищеною духовно сповіддю:
„А к тому’ εсли’ з(ъ)можε(т) сповѣди зажы’ти:
то и в то(и) часъ мощно ε(и) дш~у очисти’ти.
А тѣло хочъ кровію будвтъ осквε(р)нεнно
ґды’ нε омы’ю(т) зε(м)лA’ очи’сти(т) я(к) будε(т) погрεбε’нно”13.
Злих жінок у текстах Климентія Зиновіїва закликають навчати саме
биттям, через тіло впливати на розум і духовність14, йдеться саме про порятунок тіла й душі. Не оминає увагою автор і содомський гріх, пишучи
про те, що його уможливлюють жінки, лягаючи спати з дорослими дітьми,
торкаючись тілом до тіла сина.
У віршах про жінок багато натуралістичних подробиць, згадок про
тіло, тілесні потреби різного характеру. Жінка поціновується найперше
за духовними чеснотами, але тут важко стверджувати, чи є гендерний
паритет у змалюванні тієї чи іншої статі, оскільки й чоловіки оцінюються
найперше за їх вчинками в контексті християнського моралізаторства.
Окремі твори, особливо ті, де йдеться про статеві стосунки в сім’ї, про
вагітність жінки і народження дитини, про подружню зраду, містять
описи різних частин жіночого тіла, проте автор не оспівує жіночу красу,
а використовує описи задля унаочнення певних настанов. Майстерність
письменника виражається й у поєднанні оригінальної творчості із
використанням мотивів та художніх засобів відтворення тілесного із усної
народної творчості.
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IMAGES OF WOMEN IN THE WORKS OF CLEMENT ZINOVIJV: PHYSICAL AND SPIRITUAL
The article deals with physical and spiritual aspects of a woman in Clement
Zynoviyiv’s works. The poet is a bright representative of baroque literature,
which seamlessly combined the influence of Christianity, folk and bookish
tradition. Women in Clement Zynoviyiv’ poetry are judged firstly by spiritual
virtues, by their actions in the context of Christian moralizing. Depiction of
bodily features is mostly accompanied by the author’s negative assessment of
women’s moral defects. Naturalistic details in poetry refer to sexual violence,
pregnancy and birth, adultery.
Key words: image, woman, Clement Zynoviyv, body, poetry.
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НЕПРИХОВАНА ЖІНОЧА ТІЛЕСНІСТЬ
В УКРАЇНСЬКОМУ КІНО

Образ жінки займає центральне місце не тільки в українському кінематографі. Імовірно, це найскладніший за своєю багатомірністю і полізмістовністю образ світового, а відтак і українського кіно. Крім того, у кожного режисера в його творчості цей образ набуває особливого значення в
залежності від жанру, стилю викладу, історичної доби тощо. Неможливо
охопити усю різноманітність трактування жіночої тілесності у творах
українських кінематографістів. Слід зупинитися на найважливіших, знакових фільмах в історії українського кіно. Максимально звузивши коло
розгляду, зупинимося на наступних фільмах: Земля (1930) О. Довженка, Тіні забутих предків (1965) С. Параджанова, Молитва за гетьмана
Мазепу (2001) Ю. Іллєнка та Плем’я (2014) М. Слабошпицького. Аналіз
цих фільмів у контексті прояву жіночої тілесності в українському кінематографі є певним чином показовим, оскільки кожна з обраних стрічок
являє собою важливу подію в українському кінематографі конкретного
історичного періоду, і кожна з них презентує певну добу розвитку українського національного кіно.
Усі перелічені фільми мали резонанс як значні події мистецького
та культурного життя. Більшість з них представляє собою своєрідний
антиконформістський маніфест свого часу. Таким чином, ці фільми також
є фільмами зміни мистецької, або ширше, – культурної парадигми.
Фільм О. Довженка Земля наслідує традиції народної епічної оповіді,
де окремі явища і образи набувають ознак архетипічних об’єктів з
міфологічною фольклорною багатоплановою змістовністю. Особливе
значення у міфологічній свідомості займає образ жінки. „Священна суть
жінки знаходиться у прямій залежності від святості Землі. Дітородна
здатність жінки має космічну модель: образ Terra Mater, Всезагальна Ge- 235 -
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nitrix.”1. Процеси народження і смерті, як акти взаємопов’язані, також
виходять на зв’язок з цим ключовим міфологічним образом.
Кіно – мистецтво надзвичайно конкретне, базоване на показі
фотографічно відтвореної реальності, у О. Довженка перетворюється на
міфологічну оповідь. „Трактуючи явища національної історії як билинні
скази, режисер через фольклоризацію форми ніби виводив події фільмів
у міфологічне минуле, розгортаючи при цьому в своїх творах метафізичні
формули цілком актуального буття.”2 Хоча при цьому неможливо відкинути
також і „орієнтацію на тілесність, предметність, своєрідну тактильність
матеріального виміру”3, характерну для творчості режисера уже з
ранніх його фільмів. Відриваючись від побутовості, також і образ жінки
перетворюється на міфологічний архетип.
Знаково, що чоловіча фізіологічна тілесність, не показана відверто,
та знаходить вияв у фільмі в епізоді з трактором, виступаючи у зв’язку з
технікою, з тим новітнім чинником перетворення хліборобського життя,
що відбувається у новий час. „Україна й українство уявлялися у вигляді
села, землі, темного, заснулого лона, що потребує „революційного”
вторгнення чоловічної сили, чоловічого начала.”4. Цей чинник, отже,
виступає у певній опозиції до традиційних першоелементів хліборобської
культури, безпосередньо пов’язаних з жіночими архетипічними образами.
Оголене жіноче тіло з’являється лише у фінальному епізоді стрічки. Це
кілька кадрів нареченої убитого куркулями Василя, Наталі, у напруженому
фінальному епізоді похорон Василя. Кадри крокування процесії, батька
у цій процесії, священникової анафеми, божевільного бігу злочинця,
страждань немолодої жінки у переймах та Наталі чергуються, створюючи
максимальне змістове та емоційне напруження. Епізод завершується
життєдайною зливою, у якій продовжують зріти яблука.
Композиція кадру, його монтажна співвіднесеність з іншими кадрами
даного епізоду дозволяють охарактеризувати показ жіночої плоті як
1
М .Эл иаде , Избранные сочинения: Миф о вечном возвращении; Образы и символы;
Священное и мирское, Москва 2000, с. 321.
2

І . Зуб авін а, Час і простір у кінематографі, Київ 2008, с. 128.

3

Ibidem, с. 127.

C. Тримб ач, Українське кіно 1920-х років [в:] Нариси з історії кіномистецтва України, Київ 2006, с. 65 – 66.
4
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надзвичайно цнотливий, здійснений з великою повагою до об’єкту показу
і з розумінням поліплощинності образу, що твориться. Відповідно до
монтажної побудови епізоду у його співставленні кадрів і змістів, образ
виходить на рівень архетипічного узагальнення. Таким чином, уже не просто
наречена, а майбутня мати побивається за загиблим чоловіком і сином,
сама земля у передчутті врожаю тужить за своєю дитиною. Її оголеність
не сприймається як прояв людської тілесності, це уже тілесність іншого
порядку. Міфологічна велич і значимість не дозволяють приниженню
цього образу через оголеність. Остання виступає скоріше органічним
чинником приналежності до цієї міфологічної архетипічності.
„Протягом значних історичних часових періодів разом з загальним
способом життя людської спільноти змінюється також і чуттєве сприйняття
людини. Спосіб і метод організації чуттєвого сприйняття людини – засоби,
якими воно забезпечується – обумовлені не тільки природними, але й
історичними факторами.”5.
Те світосприйняття, яке подається у Землі О. Довженка, характерне
більше для міфологічного світогляду, аніж світогляду людини ХХ століття,
коли, власне, знімався фільм. Однак такій світоглядній системі залишилось
існувати недовго. Саме у цей час відбувається осмислення зітнення
„…достатньо патріархальної культури із шокуюче новою науково-технічною
цивілізацією”6, яке, власне, і знаходить відображення у фільмі. Якщо для
європейського майстра технічна цивілізація ставала вже вельми звичним
середовищем існування, то в Україні (іще більше в Росії) вона за контрастом
із рудиментами патріархальності сприймалась в історично-символічній
якості. Технічна цивілізація оцінювалась як одна з умов реалізації людської
свободи та відкриття нових можливостей почуттів людини.
Надалі сам спосіб подачі-сприйняття чуттєвості починає зазнавати
значних змін навіть у подальшій творчості самого митця. У фільмах інших
українських режисерів відбуваються практично ті самi процеси.
Особливе місце у сенсі передачі чуттєвості в історії українського
кіно займає інший визначний для історії українського кінематографа
фільм – Тіні забутих предків С. Параджанова. Тут відбувається
5
В. Бе н ь ямин, Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости,
Москва 1996, с. 23.
6

В. Пап е рн ый , Культура „Два”, Москва 1996, с. 258.
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збереження основних засад міфологічного чуттєвого сприйняття
через опанування своєрідного матеріалу: гуцульських народних
традицій. „Режисери поетичного кіно звернулися передусім до
досвіду мистецтва народного, до історичних надбань культури народу,
вони творили свої фільми не всупереч сучасності, а всупереч отій
спрощеності, естетичній зрідненості, що, як то кажуть, в сучасності
мала місце.” 7 Автор звертається до форм традиційної народної
культури, ніби абсолютно нехтуючи фактором сучасності. Однак,
навіть у порівнянні з Землею О. Довженка, помітні нові тенденції
у трактуванні образу традиційної культури. У витлумаченні
С. Параджанова цей образ набуває більшої поліфонічності за рахунок
використання звукової партитури, можливостей кольору та пошуків
засобів для якнайвиразнішої технічної реалізації задуму. Між тим,
попри суто технічні прийоми, побудова фольклорного образу тепер
проектується на весь культурний та історичний ландшафт сучасності,
вміщуючи у собі новітні історичні та політичні події. Саме тому фільм
С. Параджанова отримує статус національного твору, а його прем’єра
стає визначною подією у мистецькому та політичному житті України.
У фільмі С. Параджанова оголене жіноче тіло з’являється двічі. У
першому випадку наприкінці весілля Івана і Палагни, фактично ніби
продовжуючи весільний ритуал, Іван зриває останнє, що є на нареченій
– намисто. І воно розсипається по намистинах у його руках. Другий
раз Палагна вступає на шлях забороненого чаклунства. Вона творить
прадавній ритуал. І у цьому ритуалі має присутніти оголеною, відкритою.
Ритуальна складова даних епізодів та присутність тієї само міфологічно-епічної оповіді підносять образ оголеної жінки, як і у фільмі О. Довженка,
до архетипічного рівня міфологічного праобразу.
Одна з ключових сцен фільму, де герой віднаходить свою кохану
мертвою, вирішена без буквального показу: „в далекому від розпростертого
Івана кутку кадру – зрізане кадром уполовину тіло, що неясно видніється
…”8. Насправді у одному довгому кадрі відбувається наближення Івана
від дальнього до середнього плану. Зрештою, глядач може бачити у кадрі
босі ноги Марічки та нижній край сорочки. Решта залишається за межами
7

Л . Бр юх ов ецька, Поетична хвиля українського кіно, Київ 1989, с. 17.

8

І . Д зю б а , День пошуку [в:] Поетичне кіно: заборонена школа, Київ 2001, с. 24.
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кадру. Цей образ можна відзначити як надзвичайно цнотливий і водночас
радикально тілесний образ смерті коханої жінки.
Важливо зазначити, що кожного разу, коли ідеться про близькість між
чоловіком і жінкою, режисер делікатно уникає реалістичного буквального
показу із прямим зверненням до тілесної природи персонажів, а уживає
символічну образну систему. У першому випадку Іван частує з долонь
кохану Марічку суницею. У випадку з Палагною він сам, спокушений,
ласує яблуком. У такий спосіб автор також підкреслює різницю стосунків
між Іваном і Марічкою та Іваном і Палагною. Якщо у першому випадку
солодке перше кохання затьмарює обох молодят, то у другому кохання є
певним актом зваблення, тілесної жаги.
Загалом, оцінюючи творчість С. Параджанова, В. Скуратівський,
визначає її як розчинене : „…на весь світ екранне вікно, в якому людство
нарешті побачило всю свою попередню ритуалістичну суму. Побачило
тим самим усі головні значіння світоустрою – в найавторитетніших його
інтерпретаціях. Від праслов’янської та давньоіранської міфологічних
першосистем до доби християнства й ісламу доби його художнього
розквіту. В естетичній редакції самого Параджанова. Тіні забутих предків
посередині того дивовижного кінофеномену.”9.
Тут слід зважати, що саме „естетична редакція самого Параджанова”
представляє найбільше зацікавлення. Творення художнього образу є
унікальним індивідуальним процесом реалізації особистісного начала
митця. Між тим, і „міфопоетична мова – джерело образів – може бути
параметризована відповідно типу міфопоетичного дескриптора, а
також згідно з типом міфопоетичних світів універсуму, і відрізнятися
від інших систем асиметрією іменування – екстенсіоналу – інтенсіоналу
відносно фоново-енциклопедичного двійника образу, руйнуванням
гіпогіперонімічних, согіпонімічних відношень у групі.”10.
У фільмі Ю. Іллєнко Молитва за гетьмана Мазепу відбувається
химерне поєднання барокових традицій з кітчем як проявом водночас
В.Скуратів ський, Із спостережень над поетикою Сергія Параджанова [в:] „KINO-КОЛО”. Часопис екранних мистецтв, (12), 2001, с. 79.

9

10
Н.Сл ухай ( Молотаєва) , Художній образ у дзеркалі міфу етносу: М. Лермонтов,
Т. Шевченко (лінгвосеміотичний аспект): автореф. дис. на здобуття наукового ступеня
доктора філолог. наук, Київ 1996, с. 8.
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традиційних та сучасних тенденцій масової культури. У цьому випадку
кітчеві елементи, маючи в своїй основі прадавні традиції примітивного
народного живопису та стилізованих форм, виступають своєрідними
елементами транскрипції загальних філософських понять у конкретні
екранні образи.
Естетика вертепу з його штучним світом і його штучною тілесністю,
коли людина, з її живою плоттю і кров’ю, замінюється лялькою,
нагромаджена до абсурдного хаотичного видовища, в певний момент
заперечує реальність з її власною жорстокістю, тілесністю і смертю.
Натомість з’являється певна умовність, у якій мисляться як персонажі,
так і події. У цьому всеперемагаючому хаосі, тим не менш, основною
характерністю стає відверта тілесність.
Кожен виток дії піддається сумніву, випробовується законами
реальності, як і сама історія Мазепи, напівміфічна, наскрізь просякнута
таємницею. Механізм вертепного барокового існування переважає
реальність і виступає провідним. Маски – численні обличчя головного
героя, штучні голови, що їх у вертепній виставі відтинають без крові
і сумніву, смерть, що не є остаточною, справжньою, а лише часткою
галопуючої дії вистави, гротескні костюми, зрештою, сама скринька – всі
ці елементи складають художньо-пластичну сутність фільму.
„Перелік рівнів недовіри і тотального сумніву в усіх цінностях (старих
і нових, вічних і швидкоплинних), що породжує картина, дає підстави
віднести її до артефактів переходу, тобто виходу за межі (у даному випадку
– за межі постмодернізму). Вочевидь, ця робота мала стати останнім
фільмом постмодернізму в українському кіно, позначивши межу аfter-postмодерністичної доби.”11
Залишаючи у собі архетипічні риси, образ жінки з прадавнього
величного образу перетворюється на образ знівечений, знеславлений.
Жіноча плоть, знецінена й розвінчана, потерпає від принижень і тортур.
Живе і мертве жіноче тіло кричить оголеністю і беззахисністю. У перших
титрах фільму Українська держава порівняна з лоном жінки-Європи. Цю
символічну картину пропонує автор не тільки як бачення самим героєм
І . Зуб авін а, Кінематограф незалежної України: тенденції, фільми, постаті, Київ
2007, с. 113.
11
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України, але й як загальну метафору – ключ до розуміння всього фільму.
Тому поява жінки у кадрі завжди несе додаткову алюзію, спрацьовує як
алегоричний символ, що його визначено центральним символом фільму.
Разом з тим, у більшості епізодів фільму, жіночий образ Любові Кочубей
(Л. Єфименко) є образом агресивної жіночності. Його трансформація
проходить кілька стадій: спершу це тендітна дівчина з оголеними персами,
яка шукає порятунку, надалі вона свавільна ревнива мати, яка не може
вибачити доньці суперництва у коханні до одного чоловіка, і, зрештою,
вона уже войовнича жінка-воїн, амазонка, що стинає мечем свої коси,
і виступає на шлях помсти за свого чоловіка та доньку. Однак, те, що
залишається незмінним впродовж усього шляху перетворення цього
образу – тілесна жага до Мазепи, подолати яку жінка не має сили. Таким
чином, вибудовується парадоксальність образу Любові: це безсила у своїм
плотськім бажанні жінка-воїн, що не може впоратися зі своїми почуттями,
і, зрештою, покірна як чоловічій волі, так і його агресивній силі.
Сам автор не залишається стороннім спостерігачем. Провісниця
(Р. Недашківська) у костюмі, що анатомічно наближає її до первісного,
характерного для періоду матріархату, образу жіночої богині, з імітацією
перебільшених грудей, пророкує образу Мазепи подальше життя у художніх
творах. Коли вона говорить і про фільм, сам автор і оператор, Юрій Іллєнко,
просто з-за камери, впевнено і грубо, затуляє їй рота, накладаючи на губи
долоню. Прояв подібного втручання є проявом все тієї ж агресивної чоловічої
тілесності, певної грубої сили, що є переважаючою і перемагаючою у фільмі.
„…Нескладно побачити соціальну обумовленість розпаду аури, що
відбувається у наш час. В основі його дві обставини, обидві пов’язані зі все
більш зростаючим значенням мас у сучасному житті. А саме: пристрасне
прагнення наблизити до себе речі як у просторовому, так і людському
відношенні так само характерно для сучасних мас, як і тенденція подолання
унікальності будь-якої даності через прийняття її репродукції.”12. Ще
більший „розпад” знаходить місце у фільмі М. Слабошпицького Плем’я
через максимальне натуралістичне „наближення”, фактично вливання у
життя героїв. Цьому сприяє спосіб зйомки, обраний авторами фільму,
режисером та оператором (В. Васяновичем). Фактична відсутність
12

В. Бе н ь ямин, op. cit., с. 24 – 25.
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крупних планів, переважаючі загальні та дальні плани, вільний рух
камери, створюють враження прискіпливого відстороненого і водночас
заглибленого слідкування за перебігом подій, вибудовують своєрідний
часово-просторовий вимір фільму. У цей вимір глядач ніби втягується
засобом тривалого невідривного слідкування, коли фактично одна сцена,
а інколи і весь епізод дорівнюють довжині кадру.
Життєвий натуралізм з елементарними, часом принизливими
побутовими подробицями, особливо спрацьовує на знеславлення жіночого
персонажа. Оголеність виступає синонімом незахищеності, молодості та
наївності. Побутове ставлення до оголеного власного тіла героїні нівелює її
як жінку, як особистість. Супутні теми насилля, пригнічення призводять до
повної руйнації стереотипного уявлення про жінку як матір та господиню,
характерного для традиційного українського світогляду. Однак і чоловік
тут не є повноцінним господарем ситуації. Залежність від бажань та
тілесних пристрастей і цей образ доводить до повної руйнації стереотипів.
Знецінення власного тіла, оцінка його самою героїнею виключно як
товару призводить до парадоксальної ситуації, коли власне тіло не належить
їй, а тому, хто платить, і, таким чином, має на нього тимчасове право.
Сцена аборту стає максимально напруженою сценою показу насилля
над жіночим тілом. Побутово-натуралістична простота проведення
операції, обставини її здійснення: у приватній розбитій квартирі, у брудній
ванній кімнаті, із примітивним застосуванням мотузки і моторошного
інструментарію, руками байдужої сухої жінки – усе це призводить до
максимально жахаючого ефекту. Відсутність крові і окремих фізіологічних
деталей (зйомка відбувається на загальному плані одним кадром) не
полегшують сприйняття. Діючи на тому самому рівні відсторонено-заглибленого спостереження, глядача ніби залучено безпосереднім свідком
і цього незручного, принизливого у своїй правдивості і цинічності епізоду. І,
як у свідка, у нього уже інше бачення ситуації: це пошук виправдання і втечі
від жахаючої реальності, яка вибудовується на екрані. „Власне пластична
виразність фільму – це те нове, що вніс Слабошпицький в українське кіно.
Дотепер ніхто не наважувався так відверто демонструвати тілесність не
тільки у її фізіологічній, біологічній, але й соціальній повноті.”13.
13

І . Г р аб ов ич, З якого ти племені?, http://www.kinokolo.ua/articles/828/, [16.09.2014].
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Тема любові двох молодих людей у Племені також має своєрідне
звучання. Це любов тілесного, нижчого рівня, що має прояв як плотська
жага, невтамоване бажання тіла. У обставинах суцільного насилля і
жорстокості саме кохання отримує такий присмак. Ця любов не здатна
стати ані прихистком, ані оберегом для закоханих. З цієї любові не може
народитися життя. Вона вимагає постійних жертв як з одного, так і з
іншого боку. Тому герой весь час шукає коштів, дедалі більших, аби купити
„кохання”, аби зробити свій внесок. Зростаюча плата зрештою переважає
його можливості. Вона уже стає рівноцінною його життю. Також і перед
героїнею постає вибір: чи бути тут, із ним, чи шукати „щастя” у інших
краях. На відміну від героя, для якого тільки таке і це кохання є єдиною
зачіпкою у житті, героїня без особливих вагань обирає іншу дорогу. Звикла
не належати собі, вона свідомо обирає і надалі цей шлях задля задоволення
елементарних життєвих фізіологічних потреб.
В цій тотальній боротьбі за виживання про духовність не ідеться, тут
діють виключно закони сили і грошей. Існування відбувається виключно
у сплощеному примітивному і грубому вимірі гіпернатуралістичної
реальності.
Ті трансформації, яких зазнає образ жінки у розглянутих фільмах,
свідчать про зміну усталеної традиційної парадигми, яку переживає
українське суспільство. Ці зміни знаходили яскравий вияв в українському
кінематографі межі століть і продовжують відбуватися до сьогоднішнього
дня. Зміни ці стосуються не тільки образу жінки. Останній радше виступає
одним з виразних показників усіх цих процесів.
Розгляд чотирьох фільмів різних періодів українського кінематографа,
створених різними режисерами, свідчить про значні перетворення у
розумінні і проекції теми жіночої тілесності на кінематографічний екран.
Залишаючись однією з центральних проблем українського кінематографа,
ця тема підіймає за собою також і безліч супутніх питань соціального,
політичного та особистісного буття людини.
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THE UNDISGUISED CORPOREALITY OF FEMALE IN UKRAINIAN CINEMA
Four films of Ukrainian cinema are investigated in the article: Earth (1930) by
O. Dovzhenko, Shadows of Forgotten Ancestors (1965) by S. Parajanov, Prayer for
Hetman Mazepa (2002) by Y. Illienko and Tribe (2014) by M. Slaboshpytskiy. The
undisguised corporeality of female is analyzed in those films. The image of female
is one of the central symbols in Ukrainian cinema. The image of woman has many
meanings and is changing in various films of different periods. In the Earth and
Shadows of Forgotten Ancestors the image of woman is connected with mythology
and archetypal image. In Prayer for Hetman Mazepa it has a historical significance as
Baroque art element. In Tribe the undisguised corporeality of female is a central part
of all narrative. The researching of the undisguised corporeality of female revealed
some conn ection between showing females body and some cultural process.
Key words: image of woman, body, myth, archetype, cinema, Ukrainian
cinema.
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Анеля РАДЕЦЬКА

TWÓRCZOŚĆ LUBY KŁYMENKO JAKO PRZYKŁAD
KONSTRUOWANIA OBRAZU KOBIECEJ CIELESNOŚCI WE
WSPÓŁCZESNEJ LITERATURZE POPULARNEJ
NA UKRAINIE
W artykule przedstawiono, jaki obraz kobiecej cielesności konstruuje w wybranych utworach ukraińska pisarka Luba Kłymenko. Poruszono kwestię stereotypowego opisania kobiecego ciała, ale także ukazania nieoczywistej strony
cielesności, zazwyczaj tabuizowanej. Cielesność w tym wypadku to nie tylko
kobiecość atrakcyjna, (stereotypowe) ciało rozkwitające pod wpływem romansu
z wyjątkowym mężczyzną. Dostrzec można w tych powieściach łamanie obowiązującego tabu w mówieniu o kobiecej cielesności i seksualności.
Ukraińska kobieca literatura popularna często pozostaje poza uwagą krytyków literackich i badaczy, którzy odnoszą się do niej z wyższością i z góry
zakładają, że jest bezwartościowa. To charakterystyczne nie tylko dla Ukrainy,
taką tendencję można zauważyć także w innych krajach Europy Środkowej
czy w ogóle na świecie. Sama literatura kobieca, nawet pisana w nurcie wysokoartystycznym, bywa oceniana gorzej, niż twórczość mężczyzn, a stosunek
do kobiecego pisarstwa będącego składową literatury popularnej, najczęściej
jest skrajnie negatywny. Na gruncie ukraińskim literaturę popularną, w tym
kobiecą, analizuje m.in. Sofija Fiłonenko w książce Масова література в
Україні. Дискурс/Гендер/Жанр, o kulturze popularnej pisze Tamara Hundorowa w pracy Транзитна культура. Симптоми постколоніальної травми,
a w książce Кіч і література. Травестії, podejmuje się ona również omówienia zjawiska kiczu w ukraińskiej kulturze.
Literatura popularna pozostaje ważnym czynnikiem podczas przekształcania się społeczeństwa totalitarnego w demokratyczne, gdyż jej współczesne
pojawienie się związane jest m.in. z możliwościami, jakie daje wolny rynek,
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jest także konsekwencją swobody w doborze tematyki i gatunku dzieła. Jak
zauważa Fiłonenko, nie sposób wyobrazić sobie procesu literackiego przełomu
XX i XXI wieku bez literatury popularnej, która jest najbardziej rozpowszechnionym i najczęściej czytanym rodzajem literatury na świecie1. Mimo to jest
ona oceniana jako bezwartościowa, marginalna i nieciekawa z punktu widzenia
badaczy i krytyki literackiej. Takie podejście znacznie utrudnia obiektywną
ocenę twórczości autorów literatury popularnej oraz analizę funkcji, jakie ona
spełnia. Od połowy XX wieku nasilała się krytyka całej kultury popularnej,
której zarzucano między innymi wulgarność, bezmyślność, kiczowatość, stereotypowość, wtórność, brak kreatywności i autentycznych wartości, skłonności
manipulacyjne, komercyjność, schlebianie niskim gustom i kształtowanie ich,
demoralizowanie swych odbiorców, odwracanie ich uwagi od rzeczywistych
problemów życia społecznego, itd. Wszystkie te negatywne skutki sztuka popularna osiąga dzięki temu, że wiąże się z rozrywką i tworzeniem form sztuki
służącej zabawie, a najważniejsza jej funkcja ma charakter hedonistyczny2.
Rozrywkowość nie jest jednak jedyną cechą literatury popularnej.
O katartyczno-kompensacyjnej wartości sztuki (w tym literatury) popularnej, Bohdan Dziemidok pisze następująco: „może [ona – A.R.] spełniać
funkcję katartyczno-kompensacyjną, ponieważ potrafi efektywnie zaspokajać takie potrzeby człowieka, których zaspokojenie jest warunkiem zachowania równowagi wewnętrznej i dobrego samopoczucia jednostki. […] [funkcja ta – A.R.] łączy się również z treścią utworów, w szczególności zaś tych,
które malują obraz człowieka, prezentują jego najróżnorodniejsze problemy,
przedstawiają jego losy i sytuacje życiowe. Sztuka zmusza swych odbiorców do
osobistego zaangażowania się w to, co przedstawia, skłania do współprzeżywania
pokazanych w dziele sztuki wydarzeń i konfliktów, apelując przy tym do
osobistych doświadczeń odbiorców i poruszając jego najskrytsze pragnienia
i marzenia”3. Nie każdy twór literatury popularnej spełnia wyżej wymienione
funkcje, należy jednak pamiętać o ogromnej sile oddziaływania na odbiorców
i możliwości kształtowania ich świadomości, współtworzenia rzeczywistości
1
С. Ф і л ь о н е н к о, Масова література в Україні. Дискурс / Гендер / Жанр, Донецьк
2011, с. 11.
2
B. D z i e m i d o k , Czy sens i znaczenie współczesnej sztuki popularnej sprowadza się do jej
wartości rozrywkowych? [w:] „Estetyka i Krytyka”, Nr 20 (1/2011), s. 48, http://estetykaikrytyka.
pl/art/20/4_dziemidok.pdf [15.11.2015].
3

Ibidem, s. 60–61.
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oraz wskazywaniu odbiorcy wyjścia z problemowej sytuacji. Mając na uwadze
rzeczywisty wpływ na odbiorców, należy zastanowić się, jakie wzorce przedstawiają utwory literatury popularnej, a w przypadku niniejszej analizy, ukraińskiej
literatury popularnej pisanej przez kobiety i dla kobiet. Istniejące schematy,
uproszczenia i wielokrotnie powielane stereotypy bohaterów kształtują literacką (i nie tylko) rzeczywistość. Tym bardziej warto przyjrzeć się temu, jak
skonstruowana w tego typu literaturze jest kobieca cielesność, która znajduje
się w centrum moich rozważań. Wybrane przeze mnie przykładowe powieści
popularne analizowałam pod kątem wykorzystania instrumentarium, jakie
proponuje gatunek powieści erotycznej, do skonstruowania wyobrażenia kobiecego ciała w tekście.

Kobieca cielesność i seksualność w prozie Luby Kłymenko
W ostatnim czasie na Ukrainie twórczość Luby Kłymenko bije rekordy popularności, jej książki osiągnęły bestsellerowy poziom sprzedaży, wielokrotnie
pojawiały się wznowienia poszczególnych utworów, co jest fenomenem, jeżeli
weźmiemy pod uwagę realia ukraińskiego rynku wydawniczego. Kłymenko
nie jest jednak rzeczywistą autorką, a postacią wymyśloną w ramach projektu
literackiego. Producentką i pomysłodawczynią tego projektu jest Maryna Hrymycz, ukraińska pisarka, współwłaścicielka wydawnictwa Duliby. Jak twierdzi,
w realizacji założeń projektu chodziło o czysty zysk – rzemieślnicza praca, jaką
było stworzenie kilku powieści i wydanie ich pod pseudonimem, to biznesowa
strategia, nakierunkowana na maksymalizację zysków ze sprzedaży4. W związku
z tym śmiało można zaliczyć twórczość Kłymenko do literatury popularnej.
Znajomość rynku wydawniczego i znalezienie niszy, jaką był brak literatury
o zabarwieniu erotycznym, a nawet pornograficznym, również składają się na
sukces projektu. Odbiorca tej twórczości jest z góry określony: to kobiety wieku
od dwudziestu kilku lat wzwyż, zazwyczaj mężatki, często zmęczone, znudzone,
niespełnione w swoich życiowych rolach, poszukujące możliwości czasowego
oderwania się od własnego życia i problemów, szukające rozrywki. Twórczość
skierowana do konkretnej grupy odbiorców ułatwia zdobycie popularności
i osiągnięcie wysokiej sprzedaży, a pisarstwo popularne uwzględnia szeroki
4
М. Г р и м и ч, „Я не геніальна письменниця, але дуже добре володію ремеслом”, http://
litakcent.com/2010/11/26/maryna-hrymych-ja-ne-henialna-pysmennycja-ale-duzhe-dobre-volodiju-remeslom/, [01.12.2015].
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krąg odbiorców (których nie bierze pod uwagę literatura wysokoartystyczna),
starając się wyjść naprzeciw oczekiwaniom czytelniczek.
W niniejszej pracy analizuję proces konstruowania obrazu kobiecej cielesności na podstawie dwóch utworów Kłymenko: Порядна львівська пані
(2008) oraz Великий секс у Малих Підгуляївцях (2006). W tych dwóch utworach cielesność kobiety jest nierozerwalnie związana z jej seksualnością, jednak
w różny sposób. Tylko pozornie są to humorystyczne ujęcia miłości, małżeństwa
czy intymnej relacji osób przeciwnej płci z kobiecej perspektywy. Pod warstwą
humoru, kiczu (o tym dalej) i przygody kryją się nierozwiązane od wielu lat
kwestie spełnienia kobiety w wybranych przez nią czy też narzuconych jej rolach społecznych, braku samoświadomości własnej cielesności i seksualności,
relacji z mężczyznami, etc.
Порядна львівська пані to historia Penelopy, matki dwójki dzieci, żony
melancholijnego i flegmatycznego bandurzysty, lwowskiego patrioty. Już w pierwszych dwóch zdaniach utworu czytelnik dowiaduje się, że głównym problemem
bohaterki jest brak satysfakcji z pożycia małżeńskiego, a po przeczytaniu kolejnych stron okazuje się, że nadarza się okazja nawiązania intymnej relacji w pracy.
Zgodnie z regułami romansu utwór nie ma rozbudowanej fabuły, a akcja koncentruje się jedynie na narracji bohaterki, dotyczy jej relacji z kochankiem i przygód
(również seksualnych) przeżywanych z nową przyjaciółką, Kasią.
Wraz z ewolucją relacji głównych bohaterów widać zmianę podejścia Penelopy do samej siebie i swojej cielesności. Choć narracja jest prowadzona
z perspektywy kobiety, to nie przynosi zaprzestania podmiotowego traktowania
kobiecego ciała i kobiety w ogóle. Już na początku powieści działa mechanizm
utożsamiania się czytelnika z główną bohaterką: to przeciętna kobieta, zabiegana i zajęta swoimi sprawami. Jak zauważa Ann Snitow, identyfikacja ta polega
na tym, iż odbiorca stara się razem z bohaterką rozszyfrować obiekt swoich
zainteresowań, czyli najczęściej tajemniczego, przystojnego nieznajomego,
który pojawia się w jej życiu. W pewnym sensie zostaje tu odwrócona tradycyjna relacja: kobieta staje się podmiotem, a mężczyzna przedmiotem. Jest on
nierozpoznawalnym innym, którego magia polega na męskości5.
Penelopa jako Ukrainka jest ograniczona przez współczesny, narodnicki
stereotyp wywodzący się z patriarchalnego pojmowania roli kobiety, która
A. S n i t o w, Romans masowy. Pornogafia dla kobiet jest inna [w:] „Krytyka Polityczna”, nr
9-10, 2005, s. 162, http://issuu.com/krytykapolityczna/docs/kp9-10, [13.11.2015].
5
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ma być wzorową obywatelką niezależnego państwa, członkinią społeczności
ukraińskiej6. Jest to nasilone przez kontekst Lwowa, który jawi się jako ostoja
ukraińskiego patriotyzmu. Protagonistka sama o sobie mówi i myśli, że ma być
porządną matką, żoną, pracownicą miejscowego archiwum. Związane jest to
z podejmowaniem kontaktów seksualnych tylko w celu prokreacji, na dodatek bez osiągania cielesnej przyjemności. Romans czy nawet małżeński seks
postrzega ona jako grzech, a o intymnych częściach ciała nie mówi inaczej
niż „grzeszne miejsce”7. To typowe przedstawianie własnej seksualności przez
kobiety jako złej, grzesznej czy niezbadanej tylko utrwala tłumienie własnego
ja i własnej cielesności.
Przygody seksualne bohaterki są opisane w sposób uproszczony, to akty
płciowe, które mają miejsce głównie w przestrzeni publicznej (pod pomnikiem
Iwana Franki, w sklepowej przymierzalni, w miejscu pracy), często odbierane przez nią jako akt wandalizmu bezczeszczący świętości. Słusznie zauważa
się w opracowaniach krytycznych, że kontakty płciowe i seksualność opisana
w literaturze popularnej utrwalają stereotypy dotyczące ról genderowych czy
wzajemnych oczekiwań obu płci, często ukazując je w krzywym zwierciadle.
W tym przypadku wiele stereotypów jest utrwalanych, protagonistka musi
walczyć z narzuconymi jej obowiązkami i sposobem myślenia o sobie samej,
jednak na każdym kroku napotyka kolejne przeszkody, które nie dają jej się
w pełni wyzwolić.
W powieści istotna jest przemiana Penelopy, będącej dotąd zahukaną szarą
myszką, dotycząca jej wyglądu w jej własnych oczach: „Вона сиділа перед новим
дзеркалом і роздивлялася себе. Як може людина за день так змінитися! Її
волосся знову стало, як до заміжжя, відливати золотою рудизною. Її біле
тіло, густо висипане веснянками, було таким привабливим8”.
Wprost zasugerowano, że to właśnie miłość i romans uskrzydla kobietę, ale
tylko taki, który daje jej również satysfakcję seksualną. Małżeństwo Penelopy,
dla którego poświęciła naukową karierę i zaniechała wyjazdu na zagraniczne
O roli kobiety (i kobiecej cielesności) w kształtowaniu dyskursu narodnickiego pisała m.in.
Tamara Hundorowa (ПроЯвлення слова. Дискурсія раннього українського модернізму), czy
Wira Agejewa (Жіночий простір: Феміністичний дискурс українського модернізму) to problem unarodowienia kobiet w ukraińskim społeczeństwie, roli Berehyni (Strażniczki Domowego Ogniska), odpowiedzialności za naród etc.
6

7

Л. К л и м е н к о, Пор’ядна львівська Пані, Київ 2013, с. 8.

8

Ibidem, c. 39.
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stypendium do Kanady, wydaje się całkowitą porażką, zwłaszcza w porównaniu z przeżywanym romansem. Odyseusz, czyli Dmytro Iwanowycz, to czuły
kochanek, lecz, jak typowy bohater powieści miłosnej, jest nieodgadniony,
pociągający, tajemniczy, a momentami oziębły. Wszystko jednak po to, aby
w efekcie przynieść szczęście swojej wybrance. I tak też, mimo zdrady bohaterki
i rozpadu jej małżeństwa, szczęśliwie kończy się cała historia, a nieodłączny
dla romansu motyw happy end’u pojawia się i tutaj: „Вони їхали електричкою
Стримбір-Львів. Усією компанією. Біля вікна сидів […] Ясик. Біля нього
дрімала Кася, […] спав малий Боря, […] сидила Мартуся […], за нею Одіссей і, нарешті, схилившись йому на плече, замріяно усміхалася Пенелопа.
Життя було прекрасне9”.
Twórczość Kłymenko to nie tylko kobiecość atrakcyjna, (stereotypowe)
ciało rozkwitające pod wpływem romansu z wyjątkowym mężczyzną, jak
w utworze Пор’ядна львівська Пані, ale także cielesność bardzo dosłowna, co zamierzam pokazać na przykładzie powieści Великий секс у Малих
Підгуляївцях. To opowieść, nawet nie o pożądaniu, a o chuci, gdzie autorka nie
stroni od opisów agresywnego seksu, narządów płciowych (głównie męskich,
gdyż narratorka, przeciętna mieszkanka ukraińskiej wsi, nigdy nie zajmowała
się oglądaniem swojego własnego ciała), fekaliów, prymitywnych warunków
spółkowania, poligamii, biedy czy wręcz nędzy. Istotną kwestią, jeżeli chodzi
o konstruowanie kobiecej cielesności w utworze jest niewiedza protagonistki
dotycząca jej własnego ciała, gdyż nigdy nawet mu się nie przyglądała. Jeżeli
je opisuje, to tylko w kontekście kontaktów seksualnych z mężczyzną.
Główna bohaterka, Gala Śliwka, nie stroni od alkoholu i przypadkowych
kontaktów seksualnych, jej język jest wulgarny, momentami przemawia w sposób
tak niepoukładany i kuriozalny, że wywołuje to wrażenie chaosu. Te dodatkowe
okoliczności, jak spożywanie dużych ilości alkoholu czy wiejskie pochodzenie
mają usprawiedliwiać styl wypowiedzi bohaterki i umożliwić jej, jako kobiecie,
wypowiedzenie i (o)pisanie swojej cielesności. Świadczy to o pewnych ograniczeniach: jako kobieta, nie jest ona w stanie bez tych uwarunkowań wypowiedzieć
tego, co pomyślane czy też przeżyte. Akcja odbywa się na wsi, gdzieś wśród
południowych stepów Ukrainy, gdzie przybywa grupa archeologów poszukująca
złota Skifów. Jeden z nich zakochuje się w głównej bohaterce, która prowadzi
9

Ibidem, c. 158.
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rozwiązłe i aktywne życie seksualne, jak zresztą i inne kobiety z jej wsi (o mężczyznach w tej kwestii nie wspomniano), choć w oczach archeologa wygląda
na uczciwą, prostoduszną dziewczynę10. Została ona jednak przypisana do tego
stereotypu tylko na podstawie miejsca pochodzenia, a sama nie ma nic w sobie
z cnotliwej mieszkanki prowincji. Jej zachowanie i odczuwanie ciała jest czymś
wywrotowym, czymś, czego nie spodziewa się ani jej ojciec wydając ją za mąż
za archeologa, ani jej przyszły mąż, ślepo zapatrzony w powszechny narodnicki
stereotyp ukraińskiej kobiety. Już jako mężatka uwalnia się ona od tej roli, wychodzi poza ramy stereotypu, pragnienie wyzwolenia się z tego małżeństwa realizuje
ona przez kontakty seksualne z miejscowym brygadzistą: „Мій брігадір оказався
великим видумщиком. В’являєте, він мене існачала розвихував, а потім,
коли я до нього підлітала, норовив попасти в мою дірочку своїм стояком11”.
Język bohaterki jest niezwykle urozmaicony, to ukraińsko-rosyjska mieszanka, obfitująca w wulgaryzmy i regionalizmy. W ten sposób protagonistka
opisuje swoje seksualne przygody i fantazje oraz nieudane małżeństwo z niemrawym i oziębłym w sypialni archeologiem Mumirkowem. Jest to tekst niezwykle
wywrotowy, protagonistka wypełnia sobą i swoją cielesnością całą przestrzeń,
nie poddaje się tabuizacji (zachowuje chęć zatrzymania swojego ciała tylko dla
siebie, ma możliwość odkrywania go) swojej cielesności, przełamuje kolejne
bariery wstydu. Ukrywana i należąca do mężczyzn kobieca cielesność wyraźnie
jest w tej powieści odzyskiwana przez narrację prowadzoną na wzór chaotycznej, osobistej wypowiedzi (spowiedzi?) protagonistki.
Nie zabrakło też nieodłącznego elementu kobiecej cielesności, czyli menstruacji, opisanej tutaj w kontekście oczekiwania na zajście w ciążę: „От ви,
дівочки, не представляєте, що значить каждий місяць чекати, що ти,
наконєц, беременна […]. Послі каждого, як то кажуть, збліженія, починаєш
ждати рібйоночка, маленького, розовенького […]. І тоді приходить полнолуніє – і всьо! Менструація! Піздєць твоїм мічтаніям!12”
Jedną z ważniejszych części książki jest fantazja bohaterki o jej przybyciu
do królestwa Skifów, gdzie zostaje uznana za Minetię, żonę władcy. To imię,
pochodzące od jednej z czynności seksualnych, jest początkiem do odkrywania
Л. К л и м е н к о, Великий секс у Малих Підгуляївцях [в:] І d e m , Вибрані хіти.
Збірник романів, Київ 2014, с. 192.

10

11

Ibidem, с. 195.

12

Ibidem, с. 226-227.
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nowych obszarów kontaktów cielesnych. Ciało protagonistki jest poddawane
wielu zabiegom, aby spodobało się królowi Skifów: „Затягли мене спершу їхні
баби в золотий басейн освіжитися! […] Потім повели мене баби у баню
золоту. Масаж усякий зробили! […] Потім ті ж самі баби затягнули на мені
корсет і наділи на мене золоті наперстки і золоту наперстку на голову13”.
Opis doświadczania własnego ciała, przeżywania miłosnych uniesień czy
udział w odkrywaniu nowych sposobów cielesnej miłości to nic innego, jak
postulowane przez Cixous rozsadzanie ograniczeń, klas i retoryk, porządków
i kodyfikacji14. Protagonistka powieści Великий секс… zdobywa umiejętność doświadczania swojej seksualności i mówienia o niej, a także odkrywania własnej
cielesności w kolejnych częściach powieści. Istotnym elementem jest sposób
prowadzenia narracji: to monolog bohaterki, zapis jej wspomnień i przeżyć,
który można porównać do psychoanalitycznej terapii, polegającej na wypowiadaniu tego, co nieuświadomione15.

Wnioski
Z pozoru obie przytoczone przeze mnie powieści wydają się być podobnie
skonstruowane: narracja prowadzona jest z perspektywy kobiety, akcja koncentruje się wobec przygód seksualnych głównej bohaterki, całość wieńczy
nieodłączny w powieści popularnej happy end. Różnią się one jednak pod
względem konstruowania obrazu kobiecej cielesności, który był kluczowym
elementem proponowanej przeze mnie analizy. Ciało, czy też jego fragmenty,
opisywane przez protagonistkę powieści Порядна львівська…, a widziane tak
naprawdę z perspektywy przedmiotowej, a nie podmiotowej, konstruowane
jest przez zdawkowe określenia, jest niekompletne czy też nieważne z punktu
widzenia głównej bohaterki. Opis ten utrwala jedynie stereotyp, będący jednym
z najważniejszych zarzutów feministek pod adresem powieści popularnej, że
kobiece ciało bez udziału mężczyzny (spojrzenia, dotyku, męskiej uwagi) jest
niekompletne, bezwartościowe. Ciało jest tu przedstawione przedmiotowo,
jako jeden z elementów gry miłosnej między głównymi bohaterami.
13

Ibidem, с. 234.

H. C i x o u s , Śmiech Meduzy, tłum. Anna Nasiłowska [w:] A . Na si ł o w sk a (red.), Ciało
i tekst. Feminizm w literaturoznawstwie – antologia szkiców, Warszawa 2001, s. 179.

14

Zob. L. M a g n o n e, Hasło: Psychoanaliza [w:] Encyklopedia Gender. Płeć w kulturze, red.
M. Rud a ś -Gro d zk a i in., Warszawa 2014, s. 850-859.

15
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W powieści erotycznej Великий секс у Малих Підгуляївцях bohaterka,
poprzez chaotyczny monolog, w którym jedno z ważniejszych miejsc zajmuje
jej ciało, (od)zyskuje prawo do swojej cielesności, ale także do samej siebie.
Według Cixous pisanie to akt, wyzwolenie tekstu o sobie samej, który między
innymi umożliwia od-cenzurowany związek między kobietą a jej seksualnością
czy kobiecością, oddając jej dostęp do własnych sił, zwracając jej własność, jej
przyjemności, jej członki, zrywa zakazy obejmujące różne obszary jej ciała16.
W tym przypadku można stwierdzić, że na kanwie powieści popularnej, wykorzystując różne chwyty rynkowe, mające przyciągnąć czytelnika, odbywa się
również akt tworzenia siebie przez główną bohaterkę. To tylko jeden z wielu
aspektów, który można analizować w owej powieści, należy on jednak do tych
ciekawszych, zwłaszcza, że do powieści popularnej czy romansów podchodzi
się w sposób stereotypowy, akcentując jedynie ich funkcje ludyczne.
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- 253 -

cialo i tozsamosc popr_17-11.indd 253

2016-11-17 10:04:26

TWÓRCZOŚĆ LUBY KŁYMENKO

LUBA KLYMENKO’S WORK AS AN EXAMPLE OF CONSTRUCTING AN IMAGE OF FEMALE
CARNALITY IN CONTEMPORARY POPULAR LITERATURE IN UKRAINE
The author wants to show the image of female carnality constructed in the
selected works of Ukrainian writer Luba Klymenko (Marina Grymych). The
work deals with the stereotypical descriptions of the female body, but also shows
the unobvious side of carnality which usually is considered a taboo. Carnality in
this case is not only the attractive femininity, (stereotypical) body blossoming
under the influence of a romance with an exceptional man. Klymenko’s novels
can be seen as breaking the existing taboo in talking about female physicality
and sexuality.
Key words: Ukrainian feminine literature, erotic novel, corporeality, the
taboo, female sexuality.
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CIAŁO I SEKSUALNOŚĆ KOBIETY. CHORTYCA SERHIJA
BRATKOWA I BADANIA TERENOWE NAD UKRAIŃSKIM
SEKSEM OKSANY ZABUŻKO

Tematem tekstu jest kobieca seksualność ukazywana we współczesnej ukraińskiej sztuce i literaturze. Na przykładzie fotografii Serhija Braktowa Chortyca oraz powieści Oksany Zabużko Badania terenowe nad ukraińskim seksem
pokażemy w jaki sposób eksponowanie seksualności łączy się z problematyką
społeczną, historyczną i narodową, polemizując z utrwalonymi wyobrażeniami o roli kobiety, uderzając w istniejący układ społecznych i politycznych
sił a także sygnalizując zmiany światopoglądowe. Jako że kobieca seksualność
przez wiele dziesięcioleci pozostawała na marginesie literackich i artystycznych
zainteresowań, chcąc podkreślić jej znaczenie, współcześni autorzy uciekają
się niejednokrotnie do strategii szoku i prowokacji. Bulwersując odbiorcę starają się wywołać w nim wstrząs i doprowadzić do przewartościowania jego
światopoglądu. Poruszanie tematu kobiecej seksualności w sposób otwarty,
bezpośredni, często szokujący ma również na celu zmianę ramy estetycznej,
poszerzenie jej o problematykę uznawaną dotychczas za „niegodną” miejsca
na kartach literatury i w sztuce.
Odejście od kanonu opartego na kategorii piękna w kierunku sztuki i literatury zaangażowanej w aktualne problemy nie stanowi oczywiście ukraińskiej
specyfiki i jest wyrazem ogólnych tendencji łączenia sfery sztuki z polityką
i socjologią, jednak w kontekście ukraińskim to połączenie spotyka się wciąż
z silną negatywną reakcją zarówno na poziomie jednostykowych reakcji odbiorców jak i działań instytucji państwowych i organizacji politycznych. Za
przykład może posłużyć skandal wokół pracy Serhija Bratkowa Chortyca, która
została nie tylko poddana ekspertyzie przez Narodową Komisję ds. Obrony
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Moralności Publicznej1, oprotestowana przez prawicową młodzieżówkę „kijowska młodzież” i partię Swoboda, lecz również – jakkolwiek paradoksalnym
by to nie było – pikietowana przez organizację Femen pod hasłami „Ukraina
nie wagina”. Równie szerokim echem rozeszła się swego czasu powieść Oksany
Zabużko Badania terenowe nad ukraińskim seksem. Odbiorcę bulwersowała
nienormatywna leksyka, wulgaryzmy a przede wszystkim otwarcie i bezkompromisowo prowadzony dyskurs kobiecego ciała i erotyki nie uciekający od
tematów seksualnej przemocy i zależności wobec mężczyzny.

Kobieca seksualność w ukraińskiej przestrzeni kulturowej
Nieobecność problematyki kobiecej seksualności w ukraińskiej przestrzeni kulturowej ma długą tradycję i jest częściowo uwarunkowana sytuacją polityczną,
która z powodu braku instytucji państwowych zmuszała twórców kultury do
afirmacji przede wszystkim wartości narodowych. Lidia Stefanowska w tekście
Paradoksy ukraińskiego feminizmu przełomu XIX i XX wieku podkreśla, że:
„fundamentalną cechą ukraińskiej historii [była] dominacja idei narodowej nad
innymi wymiarami życia.”2 Stąd ukraińska kobieta zamiast stanowić jednostkę
z własnymi pragnieniami i dążeniami stawała się wyrazicielką idei narodowej i uosobieniem tradycyjnych wartości o ludowej najczęściej proweniencji.
Rozwój idei narodnickich zaowocował pojawieniem się figury Berehyni, czyli
kobiety – strażniczki domowego ogniska, matki odpowiedzialnej za naród
poprzez wychowywanie młodych pokoleń i przekazywanie im tradycji narodowych. O tym wizerunku kobiety w następujący sposób pisze Albert Nowacki
w tekście Kobieta w literaturze ukraińskiej: współczesne modyfikacje: „Ciekawy
jest fakt, ze choć zarówno w okresie realizmu, jak też i w dobie wcześniejszej,
kobiecym bohaterkom literackim przeznaczano niezmiernie ważne role oddanych strażniczek tożsamości narodowej, jednakże zupełnie zapomniano o ich
kobiecych problemach i potrzebach.”3
Narodnictwo wykreowało obraz kobiety aseksualnej i odindywidualizowanej. Ten obraz zaczął ulegać zmianie pod koniec XIX wieku, za sprawą
1

http://www.europapraw.org/files/2011/10/ustawa_moralnosc_pub.pdf [24.06.2015]

L. Ste f an ow sk a , Paradoksy ukraińskiego feminizmu przełomu XIX i XX w. [w:] Kobieta we
współczesnej kulturze ukraińskiej, pod red. K. Jakubowskiej-Krawczyk, Warszawa 2013, s. 12.

2

A. N ow ack i, Kobieta w literaturze ukraińskiej: współczesne modyfikacje [w:] Kobieta we
współczesnej kulturze ukraińskiej, s. 44.
3
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autorek takich jak Łesia Ukrainka, Natalia Kobryńska, Marko Wowczok (Maria
Markowycz) czy Olha Kobylanska, która bodajże jako pierwsza otwarcie poruszyła kwestię kobiecej seksualności4. Tradycja literatury kobiecej jest więc
w Ukrainie dość silna, a obraz kobiety i jej seksualności stał się istotnym tematem twórców ukraińskiego modernizmu5. Jednak burzliwe wydarzenia XX
wieku, trwająca długie dziesięciolecia dominacja ideologii komunistycznej oraz
estetyki socrealistycznej przyczyniła się znów do rozpowszechnienia wizerunku
kobiety – uosobienia ideałów klasy pracującej, pozbawionej indywidualnych,
głębokich pragnień i potrzeb seksualnych. O głębszej analizie sfery intymnej
takiej kobiety nie było mowy, a jej stereotypowy wizerunek – potężna, z gruba
ciosana figura, bezforemna odzież i atrybuty przynależności do reprezentowanej
grupy społecznej odbierały jej wszelki wdzięk i erotyzm. O nieobecności seksu
i erotyki w radzieckiej przestrzeni kulturowej pisze obszernie Volga Yerafeyenka
w tekście ZSRR. Seks, którego nie było, autorka zauważa, że w ZSRR nie istniała „kultura seksualna”, podkreśla też prymitywizację, odindywidualizowanie
i anarchię w sferze erotyki w pierwszych dziesięcioleciach funkcjonowania
Związku Radzieckiego (tak zwana teoria wolnej miłości) oraz tabu nałożone
na tematykę seksualną w okresie późniejszym. Autorka pisze, że ograniczenia
nałożone na sferę erotyki spowodowały praktyczny brak edukacji seksualnej
oraz strach przed samym seksem, jako zjawiskiem społecznym.”6
Przełom lat 80/90 i czas po odzyskaniu niepodległości jest okresem
intensywnej redefinicji ukraińskiej tożsamości oraz chaotycznego często
poszukiwania nowych dróg samookreślenia narodowego. Jak zauważa Ola
Hnatiuk w książce Pożegnanie z imperium pod koniec lat 80-tych w Ukrainie
uwidocznił się kryzys tożsamościowy, „którego rozmiary trudno porównać
ze znanymi nam z Polski czy innych krajów regionu.”7 Próby wyjścia z tego
kryzysu prowadziły do dominacji w oficjalnym dyskursie retoryki odrodzenia
narodowego, a co za tym idzie powrotu do tradycyjnych wartości, ożywienia

4

Ibidem, s. 45.

O roli kobiety, jej seksualności i cielesności w literaturze modernizmu pisze Тамара
Гундурова, ПроЯвлення слова. Дискурсія раннього українського модернізму, Київ 2009.
5

6
V. Yerafe yenk a w tekście ZSRR. Seks, którego nie było [w:] „Kultura i historia”, http://www.
kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/2815 [23-02-2016].
7

O. Hn atiu k , Pożegnanie z imperium. Ukraińskie dyskusje o tożsamości, Lublin 2003, s. 60.
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zwyczajów ludowych i pamięci historycznej.8 W tak rozumiane odrodzenie
tożsamości wpisywał się doskonale narodnicki wizerunek kobiety-Berehyni,
której atrybutami były elementy symboliki ludowej. Ważne, że ten wizerunek również w XX wieku wykluczał seksualność, ukazując „prawdziwą
Ukrainkę” jako niewinną dziewczynę z warkoczem, w wianku i wyszywance
lub stateczną i godną szacunku matronę – strażniczkę tradycji narodowych
i wartości rodzinnych. Otwarte mówienie o intymnej sferze życia i wszystkich
związanych z nią, często niewygodnych zagadnieniach, odbierane było przez
większość społeczeństwa w kategoriach skandalu i jako zamach na godność
ukraińskiej kobiety.
Mimo dominacji w oficjalnym dyskursie wizerunku kobiety ucieleśniającej ludowe i narodowe wartości, problematyka kobiecej seksualności stała się
zagadnieniem szeroko eksploatowanym w obszarze współczesnej ukraińskiej
literatury, a także w niektórych nurtach sztuki współczesnej. W prozie autorów
starszego i młodszego pokolenia erotyka zajmuje ważne miejsce – u Wałerija
Szewczuka przybiera formę zmitologizowaną i często demoniczną, w prozie
Jurija Andruchowycza czy Jurija Pokalczuka tematyka seksu i kobiecej seksualności pojawia się w sposób bardzo otwarty, często prowokacyjny czy ocierający się o pornografię. Kobieca seksualność we wszystkich jej odsłonach
znalazła jednak miejsce przede wszystkim w tzw. literaturze kobiecej. Jest to
związane z rozwojem ideologii feministycznej, która w Ukrainie przybiera formę ruchu intelektualnego, nie znajdując jednak szerszego odzwierciedlenia
na poziomie politycznym i w niewielkim stopniu przekładając się na zmiany
społeczne. O trudnej drodze torowanej przez ukraiński feminizm pisze między
innymi S. Filonenko, zauważając, iż: „повернення феміністичного дискурсу до вітчизняної культури не є безболісним процесом, зустрічає значний опір, який часом набуває форми феміністичної фобії. Це зумовлено
непережитістю колоніального й тоталітарного культурного спадку, що
ускладнює опанування ліберальних демократичних цінностей українським
суспільством.”
Cytowana autorka podkreśla ścisły związek miedzy prozą kobiet a feministyczną krytyką:
8

Ibidem, s. 63.
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„українська жіноча проза починає усвідомлювати себе як специфічний
літературний феномен, завдячуючи цим переважно феміністичній критиці
(В.Агеєва, Т.Гундорова, Н.Зборовська, С.Павличко та інші), яка, по-перше,
реконструюючи феміністичну традицію української літератури, вписує
в неї сучасну жіночу прозу; по-друге, виступаючи вже суто як критика,
розкриває патріархальні стереотипи, закодовані в жіночих образах,
творених письменниками-чоловіками, спонукаючи таким чином жінокпрозаїків до артикулювання в літературі жіночої суб’єктивності, пізнаної
зсередини”9.
Autorki takie jak Jewhenia Kononenko, Oksana Zabużko czy młodsze: Irena
Karpa, Sofija Andruchowycz zaczęły otwarcie i bezkompromisowo poruszać
problematykę intymną, łącząc ją z ostrą krytyką tradycyjnego układu ról społecznych, podejmując odważnie tematy przemocy, gwałtu, podporządkowania
kobiety i sprowadzenia jej do roli przedmiotu. Bohaterki prozy wymienionych
autorek odczuwają swoją seksualność, dostrzegają także jej społeczne uwikłanie.
Ciało staje się zjawiskiem biologicznym i społecznym zarazem.

Seksualność kobiety w ukraińskiej sztuce współczesnej –Chortyca Serhija Bratkowa
Ukraińska sztuka w latach 90-tych i 2000-ych stała się, podobnie jak literatura obszarem eksploatacji problematyki ciała, w tym ciała kobiety wraz z jej
seksualnością. Ponieważ współczesna refleksja artystyczna jest bardzo silnie
uwikłana w dyskurs społeczny i polityczny, eksponowanie w niej cielesności
nabiera charakteru zaangażowanego i wpisuje się niejednokrotnie w dyskurs
postzależnościowy. Dotyczy to zwłaszcza radykalnych nurtów sztuki, które –
poprzez analogię do polskiej sytuacji lat 90-tych – można określić krytyczną.
Radykalna działalność artystów, związanych w latach 80/90 z odeskim nonkonformizmem, kijowskim squatem Paryska Komuna, (Arsen Sawadow, Ilja
Cziczkan, Jurij Senczenko, Wasylij Cagolow), charkowskiej Grupy Szybkiego
Reagowania (Serhij Bratkow, Borys Mychajłow), lwowskiej Fundacji Mazocha:
(Jurij Podolczak, Jurij Djurycz) i wielu innych, przyczyniła się do zmiany ukraińskiej refleksji artystycznej z bezpiecznego obszaru konformizmu w przestrzeń
burzliwej dyskusji, prowokacji i walki z zastaną rzeczywistością. Kluczowe
С. Ф іл он е н ко, Концепція особистості жінки в українській жіночій прозі 90-х років ХХ
століття, Ніжин 2006, c. 4.
9
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miejsce w pracach wspomnianych artystów zajmuje cielesność jako narzędzie
sygnalizowania problemów społecznych i politycznych. Aktualne stały się tematy lansowanych w kulturze popularnej kanonów i wzorców ekspozycji ciała,
seksualności, konstruowania płci kulturowej (np. seria fotografii Arsena Sawadowa Donbas-szokoład), czy tresury ciała i dostosowywania go do opartego na
erotyce wzorca (seria fotografii Dzieciaki Serhija Bratkowa).
Nie podejmując się oceny w jakim stopniu artystami kierowała chęć zaszokowania i łamania tabu, możemy stwierdzić, że cielesność – w tym również kobieca – była i pozostaje w tym nurcie sztuki związana z zagadnieniami
władzy, opresji, kontroli i podporządkowania. Stanowi też narzędzie rozliczenia z historią i polemiki z bezrefleksyjnie odtwarzanym kanonem pojęć norm
i wartości. Przykładem wykorzystania kobiecej seksualności jako narzędzia
polemiki z mitami narodowymi oraz sygnalizowania aktualnych problemów
społecznych, a zarazem odzwierciedleniem męskiego spojrzenia na tę seksualność jest praca Serhija Bratkowa Chortyca.
Wykonana w 2009 roku, duża fotografia przedstawia kobietę, leżącą nad
Dnieprem w tradycyjnym stroju ludowym i w wianku na głowie. Wszystko to,
a także nawiązująca do tradycji kozackich nazwa – Chortyca nakreśla ramę
interpretacyjną nawiązującą do symboli narodowych i tradycji ludowych. Artysta przełamał ten kanon interpretacyjny umieszczając w centralnym punkcie
fotografii obnażone narządy intymne leżącej kobiety, która demonstruje je
rozkładając nogi (obute w pantofle na wysokich obcasach). Fotografia, zaprezentowana na wystawie w kijowskim PinchukArtCentre 2010 roku, wywołała
skandal i stała się przyczyną licznych protestów. Jej przygody z cenzurą zaczęły
się już na rosyjsko-ukraińskiej granicy, gdy celnicy zaniepokojeni treścią pracy
zdecydowali o odesłaniu jej na ekspertyzę do Narodowej Komisji ds. Obrony
Moralności Publicznej. Jest to instytucja stworzona w 2004 roku w celu „obrony
moralności publicznej”, jej działalność ma charakter cenzurujący i hamujący
wiele inicjatyw artystycznych pod pretekstem ich niemoralnego charakteru
i zaprzeczania tradycyjnym wartościom narodowym i chrześcijańskim.10
Mimo problemów z cenzurą Chortyca weszła w skład ekspozycji w PinchukArtCentre, i stała się obiektem protestów związanej z partią Swoboda prawicowej młodzieżówki oraz – jakkolwiek dziwne jest to zestawienie – organiН. Ч е рмал и х, Л. П аг улі ч, Г. Ярманова, Г. Гр и ц е нк о , Гендер, релігія і націоналізм
в Україні, Київ 2012, c. 5.
10
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zacji Femen. Zarówno kijowska młodzież jak i feministki występowały przeciw
sprowadzaniu ukraińskich kobiet do roli towaru seksualnego i w obronie ich
godności. Wyrażały również niezadowolenie z prymitywizacji współczesnej
sztuki oraz sprzeciw wobec wprowadzania obrazów „pornograficznych” w obszar kultury (pod PinchukArtCentre pojawiły się transparenty i plakaty z hasłem
„artystyczny burdel”, czy „Centrum Sztuki Nikczemnej”). Ukraińskie feministki
– oczywiście roznegliżowane i w prowokacyjnych pozach – protestowały pod
Chortycą głosząc, iż „Ukraina nie wagina” oraz określając twórczość Bratkowa
jako „Vaginart”. O ile w przypadku pierwszego ugrupowania protest wydaje
się zrozumiały i jednoznaczny biorąc pod uwagę pozycje ideologiczne z jakich
wychodzi prawicowa Swoboda, o tyle przypadek Femenu budzi pewne kontrowersje, zarówno odnośnie do wybranej przez „femenki” formy demonstracji jak
i do zaprezentowanych przez nie możliwości interpretacyjnych sztuki współczesnej. Ołeksij Radynskyj w tekście Україна як вагіна stwierdza, że reakcja
Femenu na pracę Serhija Bratkowa demaskuje fałsz działalności ukraińskich
feministek, które zademonstrowały nie tyle troskę o prawa kobiet co dążenie
do oczyszczenia sfery wizualnej z niewygodnych i prowokacyjnych przedstawień, wykazując przy tym całkowite niezrozumienie intencji autora oraz własną
niekonsekwencję w doborze form protestu.11 Zupełnie inaczej akcję Femenu
oceniają autorki książki Гендер, релігія і націоналізм в Україні. Podkreślają
one ścisły związek fotografii Bratkowa z patriarchalnym kanonem europejskiej
sztuki, w której kobieta występuje jako obiekt, oraz „pornograficzny” charakter Chortycy, co czyni akcję protestacyjną feministek uzasadnioną i wnoszącą
ważny, genderowy wkład w ukraińską krytykę sztuki. Autorki piszą: „Власне,
про естетичну цінність чи політичну сутність цієї роботи можна
дискутувати досить довго, однак з упевненістю можна сказати, що вона
аж ніяк не відходить від гендерних стереотипів західноєвропейського
візуального мистецтва, де жінка традиційно зображується як об’єкт,
та йде далі, експлуатуючи порнографічні кліше. Отож, критика Хортиці
з феміністичних позицій є цілком доречною, ба навіть необхідною в
контексті розвитку сучасної української арт-критики, в якій гендерний
інструментарій досі використовується дуже слабко.”12
11
О.Радин с ь ки й ,Україна як вагіна „Телекритикa”, http://www.telekritika.ua/radin/
print/51022, [22.03.2016].
12

Н. Ч е рмал и х, Л. П аг улі ч, Г. Я рманова, Г. Гр и ц е нк о , Гендер…, op. cit., c. 38.
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Przyczyn oburzenia Chortycą można szukać w kilku obszarach ukraińskiej
rzeczywistości kulturowej. Serhij Bratkow bez wątpienia uderzył w silnie utrwalony w mentalności Ukraińców, wywodzący się z tradycji ludowej ale również
literackiej obraz kobiety stojącej na straży wartości narodowych. W tym obrazie zawiera się niewinna dziewczyna (kojarzona już od czasów romantyzmu
z takimi atrybutami jak wyszywanka, strój ludowy, wianek), kobieta-matka,
strażniczka ogniska domowego i najwyższych wartości narodowych (Beregynia) lecz również silnie utrwalony symbol kobiety-Ukrainy, kobiety-ojczyzny,
łączący się z pojęciami cierpienia, krzywdy, a nawet gwałtu. Albert Nowacki
w tekście Kobieta w literaturze ukraińskiej: współczesne modyfikacje w następujący sposób nakreśla pole semantyczne związane w ukraińskiej kulturze
z pojęciem kobiety:
„Obraz kobiety niezwykle silnie zakorzenił się w mentalności ukraińskiej
[…] kobieta jawiła się przede wszystkim jako matka, siostra czy ukochana. […]
Symbol ten uległ jeszcze dalszemu wzmocnieniu, gdy w gruzach legł mit kozacki, a na plan pierwszy wysunął się mit kobiety-Ukrainy, który na długie lata
zadomowił się w tamtejszej literaturze, głównie za sprawą twórczości Tarasa
Szewczenki. Romantyczna matka-Ukraina, cierpiętnica, nieszczęsna kobieta
płacząca nad losem swoich dzieci – synów narodu ukraińskiego. […] Tak zarysowany obraz kobiety przetrwał do momentu, gdy w literaturze ukraińskiej
zagościł realizm, gdzie także funkcjonował archetyp matki niemniej jednak
w nieco odmiennym kształcie […] – teraz to oddana strażniczka ogniska domowego.” 13
Ciąg skojarzeń przebiega więc na linii kobieta-matka-ojczyzna (Ukraina),
ogniskując wokół siebie wartości takie jak miłość, szacunek, patriotyzm, przywiązanie do tradycji a także ściśle wiążąc się z kategoriami cierpienia, krzywdy,
bólu. To pole semantyczne jednoznacznie narzuca łączenie pojęcia kobiety
z najwyższymi wartościami kulturowymi, narodowymi i moralnymi. Kobieta-matka czy kobieta-ojczyzna stanowi oczywiście całość psycho-somatyczną,
jest osobowością złożoną z ciała i ducha. Serhij Bratkow, umieszczając w centralnym punkcie fotografii obnażone intymne części ciała kobiety, sprowadził
ten symbol do poziomu cielesności, dokonując symbolicznego zamachu na
utrwalony system wyobrażeń. Zderzając dwie płaszczyzny – duchową i fizjo13

A. N ow ack i, op. cit., s. 45.
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logiczną artysta zwraca uwagę na ogromny rozdźwięk między sferą wartości
i wyobrażeń a realną pozycją kobiety w ukraińskiej współczesnej rzeczywistości.
„Patriarchalna”, uprzedmiotowiająca kompozycja, w której kobieta jest obiektem
wystawiającym się na cudze spojrzenia nie stanowi, jak można przypuszczać wyrazu osobistych upodobań autora lecz jest celowym zabiegiem podkreślającym
rzeczywiste podporządkowanie kobiety i jej niższą w stosunku do mężczyzn
pozycję społeczną.
Artysta sygnalizuje również problem funkcjonującego na zachodzie stereotypu Ukrainki jako seks-towaru, ukazując ją jako prowokacyjną i uległą,
bezwstydnie obnażającą się przed cudzym spojrzeniem, a jednocześnie zasłaniającą twarz za ciemnymi okularami. Wiadomo, że twarz oraz dłonie stanowią
w sztuce części ciała podkreślające osobowość i indywidualizm postaci. Kobieta
na fotografii Bratkowa pozostaje całkowicie anonimowa eksponując jedynie
intymną część swojego ciała, artysta zdaje się sugerować, iż w oczach zachodu
Ukraina to przede wszystkim eksporter kobiecych ciał do krajów zachodnioeuropejskich, co stanowi szokujący rozdźwięk z tradycyjnym obrazem kobiety
ukraińskiej w rodzimej tradycji i folklorze.
Chortyca Serhija Bratkowa jest świadomie prowadzoną grą, w której skojarzeń można szukać na kilku płaszczyznach interpretacyjnych. Uduchowiona
Matka-Ukraina, zostaje tu zastąpiona Ukrainą-ciałem i nie jest to motyw nowy
w ukraińskiej współczesnej sztuce i kulturze. Wspomnijmy choćby kinematografię: w filmie Jurija Illjenki Modlitwa za hetmana Mazepę w pierwszych
kadrach widzimy stylizowaną mapę Europy w postaci kobiecego ciała, którego
pochwę tworzą brzegi Dniepru. Ukraina i jej historia przedstawione w postaci torturowanego i poniżanego kobiecego ciała są motywem przewodnim
filmu Kroniki Fortynbrasa autorstwa Oksany Czepełyk (2002 r.). Poszerzając
kontekst ukraiński o artystyczną tradycję europejską wspomnijmy o znanym
obrazie Gustave’a Courbet’a Pochodzenie świata z 1866 roku, na którym malarz
w realistyczny sposób przedstawił widoczny między rozsuniętymi kobiecymi
nogami, zaczerwieniony srom. Ciało kobiety na obrazie francuskiego realisty
jest całkowicie pozbawione głowy, rąk, stóp, w punkcie centralnym znajdują
się wyłącznie intymne jego części, widoczna jest też obnażona pierś. Choć
obraz jest bez wątpienia prowokacyjny, szokujący czy przedstawiający kobietę
jako obiekt „męskiego spojrzenia”, sam tytuł nawiązuje do kultu płodności,
a co za tym idzie obrazu kobiety jako bogini-rodzicielki i matki. Na podob- 263 -
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nym dysonansie między pojęciami matki, rodzicielki oraz prostytutki opiera
się praca Serhija Bratkowa, w której dodatkowo dochodzi kontekst ojczyzny
i patriotyzmu. Wiadomo, że siłą sztuki jest wywoływanie u odbiorcy dysonansu
poznawczego, który rodzi się poprzez zestawienie elementów sprzecznych
i kolidujących ze sobą, bez wątpienia fotografia Bratkowa wywołuje dysonans,
gdyż – jak pisze Inna Stepanczuk: „це мистецтво, яке примушує думати, а
не робити поспішні висновки. І ця гола правда не обов’язково має бути
естетичною.”14
Zarówno pod względem kompozycji, jak i wymowy Chortyca pozostaje
w obszarze patriarchalnych wyobrażeń o kobiecie bądź jako o matce-opiekunce
bądź jako obiekcie seksualnym. Takie konotacje są sugerowane zarówno przez
kadrowanie fotografii, jak i za sprawą pozy w jakiej leży kobieta: jest poddana
i bierna, wystawia się na cudze spojrzenia, jednocześnie nie nawiązuje kontaktu
wzrokowego, ponieważ jej twarz pozostaje zasłonięta. Jest obiektem, na który
się patrzy i który zostaje poddany „władzy” tego – pożądliwego bądź oburzonego – spojrzenia. Można powiedzieć, że pod tym względem praca Bratkowa
nie wykracza poza wielowiekowy kanon kobiecych przedstawień w sztuce,
choć wydaje się, że świadomie z nim polemizuje. Pokuśmy się o kolejne zestawienie Chortycy z tym razem współczesną i wykonaną przez kobietę pracą,
w której żeńskie organy płciowe odgrywają kluczową rolę. Jest to Bałkański
epos erotyczny Mariny Abramowić z 2005 roku. W fotografiach serbskiej artystki kobiety również obnażają intymne części ciała, zmienia się jednak ich
pozycja – z przedmiotu w podmiot, z biernego obiektu w aktywnego sprawcę
działań. Kobiety u Abramowicz wykonują dawny bałkański taniec płodności,
aby odstraszyć deszcz i inne żywioły w tańcu obnażają organy płciowe i wystawiają je w kierunku nieba. Również tu kontekst płodności jest kluczowy,
jednak zdecydowanie zmienia się sama rola i funkcja kobiety w sztuce. Ważne
jest jednak, że projekt Abramović nie dotyczył wyłącznie seksualności kobiecej
lecz dotyczył postrzegania płci, tradycji związanych z płodnością, a także był
krytyką bałkańskiej rzeczywistości politycznej i społecznej.

І. Сте пан ик, Гола й несмішна . Комісія з питань моралі не побачила порнографії в
„гидотній" роботі Сергія Браткова, http://www.umoloda.kiev.ua/number/1600/116/56372/
[23.02.2016].

14
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Seksualnosć kobiety w literaturze – Oksana Zabużko Badania terenowe nad
ukraińskim seksem
Problematyka związana z badaniem wymiarów podporządkowania jest w ukraińskiej przestrzeni humanistycznej dość często łączona z refleksją feministyczną.
Współczesna ukraińska literatura eksploruje status kobiety, traktując go nierzadko
jako punktu wyjścia dla analiz posttraumatycznej mentalności poradzieckiej.
Transfer społecznego podporządkowania kobiety na sytuację całego narodu
pozwala dostrzec wielowymiarowość problematyki zależnościowej. Sytuację
kobiety jako podmiotu opresjonowanego zarówno w wymiarze indywidualnym
jak i polityczno-społeczno-historycznym opisuje chociażby Oksana Zabużko
w powieści Badania terenowe nad ukraińskim seksem. Narzędziem opresji jest
u Zabużko zarówno historyczne doświadczenie zależności politycznej jak również
patriarchalna kultura. Kobieca seksualność jest w powieści Badania terenowe
nad ukraińskim seksem motywem dominującym, analizowanym przez autorkę
w sposób otwarty i często bardzo bolesny. Podobnie jak w Chortycy Serhija Braktowa ciało kobiety staje się dla Zabużko narzędziem analizy szeroko zakrojonych
problemów społecznych ale także doświadczenia historycznego. Powieść jest
przede wszystkim pretekstem dla ukazania procesu budowania posttraumatycznej osobowości,15 a nie opowieścią wyłącznie o kobiecie. Bohaterka – kobieta
„z krwi i kości” analizująca swoją nieudaną relację z mężczyzną czuje się przede
wszystkim Ukrainką, patriotką uwikłaną (podobnie jak kochanek) w posttotalitarną traumę ale także kochanką i partnerką.
Pisząc o wyobrażeniach kobiecego ciała dominujących w narracjach polskich współczesnych powieściopisarek Aleksander Fiut zwraca uwagę na cztery
podstawowe jego wizerunki: ciało jako źródło rozkoszy, ciało jako domena
przemocy, jako brzemię, oraz jako obiekt estetyczny.16 W powieści ukraińskiej
pisarki na wizerunek ciała głównej bohaterki składają się cztery wymienione
aspekty. Wszystkie one są związane z odczuwaniem i oceną przez główną bohaterkę własnej seksualności. Zabużko narusza tym samym szereg kulturowych
tabu, przełamuje zwłaszcza utrwaloną w ukraińskiej kulturze tradycję przemilczenia problematyki kobiecej seksualności a tym samym poszerza kontekst
15

M. R i ab czuk , Dwie Ukrainy, Wrocław 2004, s. 366.

A. Fiut , Od bogini do mięsa, [w:] Białe maski/szare twarze. Ciało, pamięć, per formatywność
w perspektywie postzależnościowej, pod red. E. Graczyk, M. Graban-Pomirskiej, M. Horodeckiej, M. Żółkoś, Kraków 2015, s. 339.
16

- 265 -

cialo i tozsamosc popr_17-11.indd 265

2016-11-17 10:04:27

CIAŁO I SEKSUALNOŚĆ KOBIETY

możliwych analiz sytuacji kobiety w ukraińskiej przestrzeni historycznej, kulturowej i społecznej.
Wiele miejsca w powieści Zabużko zajmuje wyodrębniony przez Aleksandra Fiuta obraz ciała jako źródła rozkoszy. Łączy się on z obszernymi opisami
erotycznych upodobań bohaterki i jej stosunku do seksu. Odczuwanie seksualności jest związane z dostrzeżeniem przez bohaterkę fenomenu własnego
ciała. Jest ona świadoma własnej seksualności, traktuje ją jako naturalny element tożsamości. Ukazuje siebie jako partnerkę świadomą własnych potrzeb
seksualnych: „No, tu by się pułk wojska przydał! […] Głupia przecież to komplement! – w ogóle powinnaś z dwoma facetami spróbować, dopiero miałabyś
odlot!” – całkiem możliwe, że miałabyś odlot, nie bez powodu przecież lubiłam
w miłosnych grach ugryźć, wpić się ustami w palec albo w ramię, zaciągnąć
się do zmroczenia dogłębnym pocałunkiem; prostytutką świątynną – oto kim
musiałam być w poprzednim wcieleniu.”17
Opisana przez Oksanę Zabużko kobieta daje sobie prawo do odczuwania
rozkoszy, do otwartej komunikacji o swoich upodobaniach. Chce się podobać
mężczyźnie, ale pragnie także być przez niego zaspokojona i mówi mu o tym,
czym wywołuje konsternację z powodu faktu, że jako kobieta porusza ten temat.
Bohaterka odczuwa także erotyczny zew18, potrzebę seksu, którą traktuje jako
naturalny element życia człowieka. Czuje się istotą seksualną nie wyłącznie
„nastawioną na rozrodczość”19. Odkrywa także, że to kulturowe matryce sprawiają iż posiadanie dziecka jest tak ważne dla wielu kobiet. Według niej dziecko
w sposób szczególny łączy kobietę z mężczyzną, ale także tłumaczy role kobiety
w społeczeństwie „[…] to kotwica, która trzyma przy życiu, bez której my,
dziewczyny, jesteśmy na tej ziemi bez pełni praw, bez stałego zameldowania”20.
Samą siebie postrzega jednak w szerszym kontekście, wykraczającym poza
macierzyństwo. Dopomina się od kochanka respektowania swoich seksualnych
potrzeb oraz krytycznie przygląda się jemu jak seksualnemu partnerowi:

17

O. Z abu ż ko, Badania terenowe nad ukraińskim seksem, Warszawa 2003, s. 21.

18

Ibidem, s. 21.

Określenie Marii Janion, które padło na wykładzie inaugurującym wygłoszonym na Kongresie Kobiet 20 – 21 czerwca 2009, http://www.feminoteka.pl/readarticle.php?article_id=708,
[dostęp 22.09.14.]

19

20

O. Z abu ż ko, Badania terenowe…, op. cit., s.54.
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„Wyjaśnij mi jedną rzecz. Wyjaśnij, bo nijak nie mogę złapać. Czy ty naprawdę
myślisz, że jak ci stoi i nie od razu kończysz, to już jesteś wielki król i kobieta
powinna nóżkami przebierać i wrzątkiem sikać, jak tylko łaskawie zechcesz ją
dotknąć w środku nocy, po tym, jak staranniutko pozbierasz swoje rysunki,
a ja tymczasem prześnię pierwszy sen?”21
Badania terenowe nad ukraińskim seksem stanowiły przełom w ukraińskiej
prozie, były bodajże pierwszą powieścią w której otwarcie i bezpruderyjnie
poruszona została kwestia kobiecej seksualności. Jednak erotyka nierozerwalnie
łączy się w tej powieści z problemem przemocy, co sprawia, że analiza cielesności staje się metaforą sytuacji opresyjnej na wielu poziomach życia. Ciało staje
się więc nie tylko źródłem rozkoszy, ale też wspomnianą przez Aleksandra Fiuta
domeną przemocy. W tym miejscu warto zauważyć, iż analiza różnorodnych
form opresji fizycznej jest obecnie jednym z ważniejszych kierunków badań
antropologii ciała, do czego przyczyniły się bez wątpienia klasyczne już prace
Michaela Foucault’a. Bohaterka powieści Oksany Zabużko doświadcza przemocy, która związana jest przede wszystkim z odmienną od własnej wrażliwością
kochanka. Jest to przemoc seksualna, ale też psychiczna, degradująca kobietę.
W jednej ze scen bohaterka łączy pojęcia bólu i rozkoszy: „[…] Rozerwę cię
na strzępy! – chwytając pod kolana, naciągając ją na siebie – a w efekcie nie
szczytowała ani razu: no, chyba, że ten patroszący na żywca rozdzierający ból
też jest jednym z wariantów orgazmu?” 22
Ciało bohaterki jest również jej brzemieniem, bagażem, w którym odkładają
się traumatyczne przeżycia i doświadczenia. Z czasem dostrzega toksyczność
relacji, w której miłość nierozerwalnie łączy się z cierpieniem i fizycznym bólem.
Za sprawą rozpoznania, które przychodzi przez ciało – skrzywdzone przez
partnera i przez samą kobietę – rozpoczyna się proces zrozumienia sytuacji,
w jakiej się znalazła. Oksana kończy związek, jednak jej ciało zachowuje pamięć doświadczeń, wspomnienia powracają w postaci psychosomatycznych
odruchów takich jak torsje czy drżenie ciała, to właśnie ono będzie niosło
brzemię trudnej przeszłości. Analiza cielesności w kontekście kumulowania
negatywnych doświadczeń jest związana z refleksją nad syndromem posttraumatycznym, tak bardzo aktualnym zarówno dla Ukrainy, jak i dla całej
21

Ibidem, s. 120.

22

Ibidem, s. 95.
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przestrzeni poradzieckiej. Długotrwała sytuacja przemocy pozostawia ślad
zarówno w pamięci zbiorowej, jak i indywidualnej, „traumatyczne zdarzenie
uporczywie powraca i jest ponownie przeżywane.”23 To dziedzictwo zależności utrwala się również w ciele i aktualizuje w sposobach jego traktowania na
poziomie jednostki i całej zbiorowości. Autoidentyfikacja straumatyzowanego
podmiotu przebiega nie tylko w sferze intelektualnej lecz również – a może
przede wszystkim – w przestrzeni cielesnej. Tamara Hundorowa stwierdza, iż
kondycja posttotalitarna jest z natury swojej posttraumatyczna.24 Właśnie to
zmaganie z zakodowaną w ciele traumą analizuje w swojej powieści Oksana
Zabużko.
Innym aspektem cielesności jest poruszony w powieści problem zależności
i podporządkowania, zakodowanego tak na poziomie mentalnym, jak i somatycznym. Zależność wpisana w ciało łączy się z wyodrębnionym przez Aleksandra Fiuta motywem ciała jako obiektu estetycznego. Podobnie jak w opisanej
wyżej kompozycji Chortycy, w powieści Zabużko ciało kobiety stanowi przede
wszystkim obiekt, przedmiot obserwacji, oceny, krytyki. Bohaterka często przygląda własnemu ciału, które długo postrzegała jako atrakcyjne (zgrabne nogi,
ładne piersi). Po zakończeniu trudnego związku zaczyna widzieć je inaczej: jako
zmęczone i brzydkie. Ciekawe, że to właśnie seksualna atrakcyjność stanowi tę
główną kategorię w wartościowaniu własnego ciała przez bohaterkę. Uwikłana
w patriarchalne stereotypy stwierdza: „ […] bo jestem taka, jaki ty jesteś dla
mnie […]”.25 Zabużko piętnuje to poczucie zależności kobiet wobec mężczyzn
na skutek uwarunkowań kulturowych: „Jesteś kobietą. To twoja granica./ Jak
srebrna błystka śpi twój księżyc./ […] Twoją krew zaprawiono zależnością […].”26
Widać tu oczywiste nawiązanie do foucaultowskiego obrazu „ciała, którym się
manipuluje, które się urabia, które się szkoli.”27, ciała poddanego opresyjnemu
spojrzeniu z zewnątrz, będącemu podstawowym społecznym mechanizmem

23

B. D udek , Zaburzenie po stresie traumatycznym, Gdańsk 2003, s. 17.

T. Hu n dorow a , Ciało, choroba i kicz: melancholijne sublimacje we współczesnej ukraińskiej
prozie młodzieżowej [w:] Wielkie tematy w literaturach słowiańskich. Ciało, „Slavica Wratislaviensia” CLIII, Wrocław 2011, pod red. A . Matu si ak , s. 55–71.
24

25

Ibidem, s. 38.

26

Ibidem, s. 25.

M. F o u c a u l t, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, tłum. T. Komendant, Warszawa,
2009, s. 132.

27
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władzy.28 Poprzez męskie spojrzenie bohaterka kreuje własną kobiecość, ale
ta psychosomatyczna zależność wykracza poza obszar płci i staje się szeroką
refleksją nad opresyjnym dziedzictwem ukraińskiej kultury.
Refleksja nad cielesnością jest nierozerwalnie związana z kontekstem kulturowym i społecznym, stanowi również narzędzie analiz tożsamości, jako ze
współczesna humanistyka odchodzi od dualizmu ciała-ducha, łącząc je w psychosomatyczną całość. Ja zauważa Katarzyna Bocian: „sam model, ciała […]
tworzy się zawsze w kontekście wielorakich dyskursów (społecznych, politycznych, filozoficznych, estetycznych a […] doświadczenie i pojmowanie ciała staje
w centrum współczesnej refleksji o człowieku.”29 Współczesna ukraińska sztuka
i literatura wykorzystuje obrazy ciała, w tym ciała kobiecego, jako metaforę
sytuacji politycznej. Eksploatacja w tej refleksji przemilczanego dotychczas
obszaru kobiecej seksualności pozwala w sposób wyjątkowo dobitny mówić
o dziedzictwie zależności i dokonać rozliczeń z traumatyczną przeszłością.
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WOMEN’S BODY AND SEXUALITY IN SERHYJ BRATKOV’S KHORTYTSIA AND OKSANA
ZABUZKO’S FIELDWORK ON UKRAINIAN SEX
The theme of the text is female sexuality in contemporary Ukrainian art and
literature. On the example of work Khortyca by Serhiy Bratkow and novel
Fieldwork on Ukrainian Sex by Oksana Zabuzhko we show how exposing
sexuality combines with social, historical and national issues. For many decades
female sexuality remained on the margins of literary and artistic interests.
Modern authors apply the strategies of shock and provocation while discussing
the issue of sexuality. Touching on the theme of female sexuality openly aims
at changing the aesthetic frame, extending it towards the problems recognized
previously as „unworthy” to appear in literature and art.
Key words: sexuality, body, women, identity, literature, art.
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ТІЛО „ПОЗА НОРМОЮ” У ТВОРІ ОСИПА ТУРЯНСЬКОГО
ПОЗА МЕЖАМИ БОЛЮ
Зникла душа – краса відлетіла,
Потворним стало бездушне тіло.
Древній індійський вислів

Традиційні образи і сюжети в українській літературі завжди викликали
зацікавленість у дослідників та критиків цього явища. Проте, багато тем й
відповідно літературних творів ще не досліджені взагалі, або опрацьовані
недостатньо. У світовій практиці cеред історичних етапів формування
сучасного ставлення до понять „тіло” і „тілесність” на початках важливими
є дослідження Р.Декарта і розроблена ним проблематика „психофізичного
дуалізму”, що знайшла своє продовження у працях наступного покоління
дослідників, пізніше вагомими є світоглядні позиції ставлення до тіла у
філософії життя Ніцше, що стали чинником зародження і розвитку філософського поняття „тілесності” у дослідженнях Гусерля, Шюца, нарешті
− погляд сучасників Фуко та Бурд´є на роль і місце тіла людини у соціальному просторі.Феномен тілесності в українському літературознавстві
детально розглянув Ф. Штейнбук1, аналізую чиоповідання П. Мирного
П’яниця. Грунтовними є праці Фелікса Маратовича, що розглядав художні
твори крізь призму тілесно-міметичного методу2. М. Крупка акцентує свою
увагу на тілесності людини в інтимному просторі3, дотичною до її праці
Ф. Ште йн б ук, Оповідання Панаса Мирного „П’яниця” у контексті тілесно-міметичного методу аналізу художніх творів[в:]Українська мова й література в сучасній школі
2012, с. 42–47.

1

2
Idem, Тілесно-міметичний метод аналізу художніх творів[в:]„Слово і час” 2008, вип.
12, с. 56–66.

М. К рупк а, „Я” та «Інший»: простір інтимності в романі Софії Андрухович
„Сьомга”[в:] „Слово і час” 2008, вип. 8, с. 40–47.
3
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є дослідження О. Мудрак, де різнобічні площини тілесності трактуються
у ліриці4. Актуальність теми нашого дослідження обумовлена у поданні
синтетичного бачення твору, що може слугувати подальшим розвитком
питання в сучасних умовах.
Мета нашої статті полягає у детальному опрацюванні тілесності в
аспекті „тіло поза нормою”, визначення специфічних особливостей цього
феномену у повісті-поемі О. Турянського Поза межами болю.
На сучасному етапі розвитку суспільства „тіло” і „душа” стали сприйматися як метафори, які можуть використовуватися в літературі або теології.
Поряд із терміном „тіло”(плоть) є і душа – це два важливі компоненти
людини, які є взаємозалежними та неподільними частинами єдиного. В
тілі є душа, коли ж тіло помирає, то і сама душа покидає свій „дім” та
летить на небеса – сакраментальне християнське твердження. О. Турянський дотримується вищезгаданоїхристиянської традиції: „Шукають душі,
щоб разом із нею покинути останки тіла, нужденну, розпалену тюрму”5,
„Його душа вже вибралася на шлях нового, не збагнутого тепла та сонця”6.
Майстерність О. Турянського полягає у натуралістичному і достовірному
зображенні людського тіла „поза нормою”, де тілесне існування бореться
у нерівному поєдинку зі смертю та змальовування людського тіла після
відходження душі. Дослідниця Л. Лебедівна схильна трактувати сюжет
Поза межами болю як „шлях солдата на Голгофу”, де кожен герой твору
несе свій тяжкий хрест на шляху до „розп’яття”7.
В українській літературі О. Турянський одним із перших (Стефаник,
Кобилянська, Олесь) почав приділяти увагу воєнній темі, проблемі військових у суспільстві, наслідки воєнного впливу на особистість людини
та її подальше життя, адже сам був близьким то цього (мобілізований до
австрійської армії 1914 року, а зимою 1915-ого потрапив у полон) та писав
свої твори на базі власного досвіду: Поза межами болю, Думи пралісу,
Син землі.
4
О. М удр ак, Еротична лірика як літературознавча проблема [в:]„Слово і час” 2008,
вип.1, с.62–65.
5

О. Т ур ян с ь кий, Поза межами болю, Ibidem, Київ 2011, с. 272.

6

О. Т ур ян с ь кий,op. cit., с. 74.

Л. Л е б е дів на, Українське обличчя війни (повість-поема О. Турянськогo„ Поза межами
болю. Картина безодні”) [в:]„Слово і час” вип.12., 2004, с. 50–56.
7
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Навіть заголовок твору Поза межами болю підштовхує читача до роздуму та змушує відповісти на приховане парадоксальне питання: „що це
за межа, коли не відчуваєш болю?”. О. Турянський у передньому слові до
повісті пише: „І судилось нам пройти за життя пекло, яке кинуло нас поза
межі людського болю – у країну божевілля і смерті”8. Увесь твір наповнений нелюдським болем, криком відчаю. Слід зауважити, що повість має
автобіографічну основу, адже сам Осип був полонений та йшов „дорогою
смерті” разом зі своїми товаришами.
Герої Поза межами болю є представниками різних національностей та
об’єднані спільною бідою. Оповідач твору – Оглядівський – українець, так
як і Добровський. Бояні та Ніколич – серби, Сабо – угорець, Пишилуський – поляк, Штранцінгер – австрієць. З семи „мучеників” вижив тільки
Оглядовський: „Я чудом остався між живими”9О. Турянський зумів у творі
об’єднати три стани людського тіла: тіло живе, вмираюче та мертве тіло,
своєчасно вдаючись до використання багатьох художніх засобів, наприклад оксиморону: „Ідуть живі трупи людей по трупу природи”10Людина
виходить за межі норми своїх фізичних можливостей, психічних та моральних кордонів в екстремальних, небезпечних та ризикованих ситуаціях.
Герої повісті опинилися у такій жахливій ситуації десь далеко на хребтах
албанських гір, де зіткнулися із трьома ворогами, які тотально змінили
їхній фізичний та психічний стан: голод, мороз, безнадійність. Страшний
біль та корч в шлунку мучеників зумовлює їхнє „озвіріння” та злість один
до одного: „від десятьох днів вони вже не мали нічого в устах”11. Автор змальовує двобій тваринницького інстинкту і людської гуманності у сцені, де
Сабо запропонував їсти тіло свого щойно померлого товариша. О. Турянський відтворює шокуючий діалог, де угорець використовує лексику, що
передає позанормативну тілесність: „Не розумію, яка різниця між мертвою
людиною й наприклад, між мертвим конем й ведмедем? Я, правда, велів
би їсти мертвого ведмедя, ніж людину, але не з чутливості, тільки із-за
ліпшого смаку”12. У цих рядках замальовується філософія людини, яка
8

О. Т ур ян с ь кий, op. cit,, Київ 2011, с. 272.

9

Ibidem, с. 7.

10

Ibidem, с. 9.

11

Ibidem, с. 10.

12

Ibidem, с. 56.
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втратила контроль над собою, де жага голоду поборола людяність. Проте,
Ніколич єдиний зміг зробити вчинок замість інших, заявивши, що ніхто
тіла свого товариша їсти не буде. Завдяки цьому, він, ніби звільнив своїх
товаришів від негативної пелени гніву та ненависті, яка почала насуватися на них та керувала їхнім розумом. Семеро змучених і виснажених
життєвими обставинами персонажів почали божеволіти не помічаючи
цього, адже вже вони перейшли межу розумного та дозволеного і ніхто
цього не розумів, тому що в кожну хвилину розумний глузд полишав їхнє
тіло разом із душею.
Іншим каталізатором обезсилення та змертвіння героїв твору був володар тих країв − лютий мороз, який буквально зціпив їхнє тіло. Автор
правдиво намагається зобразити полонених у сніговому полоні, вдаючись
до детального опису, використовуючи порівняння та епітети, які надають
більшої виразності та смислового навантаження: „І не одна людина йде по
замерзлому снігу босоніж. Замість щік дві ями, мов дві глибоко розкопані
могили. Лице покрите, здається, не шкірою, лиш якоюсь чорно-сірою,
землистою поволокою, що схожа на плісень у грибів.”13 Напевне, однієюз
найбільш вражаючих та напруженіших сцен у творі є опис тіла Бояні, який
загинув першим. Його життя опинилося „поза нормою” та скорилося своїй
нужденній долі. О. Турянський тіло людини прирівнює до проклятого
стерва, яке деревіє з морозу. По обидва боки суцільна безодня, все гірське
плато вкрите товстим шаром снігу – сама природа їх кинула у холодні
нетрі, звідки немає вороття.
У кінці твору герої-мученики відчували наближення власного кінця,
кожен готувався до цього по-своєму. Герої уже просто мовчали, не думали,
не відчували нічого, не горіло вогнище, яке також символізувало життя.
Тривалі фізичні муки голоду та холоду поїдали їхні тіла живцем. Експресія
вираження нелюдського жаху передається через зображення описів природи: „хмари, як величезні могили всього буття”, „таємні глибини землі”,
„великанські, червоні, наче у крові скупані пащі”. Безнадійність – фактор, який знищував колись мужніх чоловіків не фізично, а морально, хоча
його сила та подальша роль у виживанні була дуже важливою. „Гробова
тиша природи” стимулює відчуття їхньої безпорадності. До чого людина
13

Ibidem, с. 10.
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вдається, коли хоче вижити, що вселяє крихту надії в такій ситуації? На
прикладі Оглядовського ми розуміємо, що саме постійні спогади-марення про дружину та сина рятують його від смерті. Сім’я – символ любові,
який зберігає життя герою, даючи йому силу та надію, саме в нього вона,
на відміну від інших, була повноцінною. Він єдиний залишився живий,
але товариші, заметені снігом так і сиділи біля закинутого вогнища. Як
стверджує у своїй праці М. Нестелєв „ситуація насильницької смерті чи
відчаю дає змогу зрозуміти відмінність між неістинним буттям (до переживання межової ситуації). Досвід людини на основі травми стає буттєвим
орієнтиром для моделювання нової особистості”.14
Отже, на нашу думку, твір О. Турянського Поза межами болю − ще
один крок українського письменства кінця ХІХ – початку ХХ до вирішення
важливих внутрішньо-психологічних конфліктів, до розуміння постійної
боротьби людини із самим собою, із зовнішніми обставинами, до розв’язання вічної проблеми протистояння духовного і тілесного, духовного та
матеріального. У повісті вперше зображено такі людські випробовування,
трагічні сцени, де тіло перебуває „поза нормою”. У творі ми бачимо, як
людина реагує на такі життєві обставини, як діє та за рахунок чого виживає
та проходить цю межу. Автор приводить читача до думки, що не втрачає
здорового глузду у важких „межових” ситуаціях життя той, хто має міцну
духовну основу, непохитні морально-етичні цінності, життєві принципи і
переконання, міцно пов’язаний зі своєю родиною та дорожить нею.
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THE BODY ‘OUTSIDE THE NORM’ IN THE WORK OF OSIP TURYANSKY BEYOND THE PAIN
The article deals with the most famous works of O. Turyansky Beyond the pain.
The author examines the concept of „body” and „soul” in different aspects,
explores the behavior of people caught in a boundary situation. The purpose
of the article is to examine the physical point of view „of the body outside the
norm”. This work will help to determine the place of the writer in the history
of Ukrainian literature.
Key words: body, physicality, pain, death, life, soul, family.
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У статті розглядається феномен відеогри в аспекті соматики, переважно
на матеріалі комп’ютерних ігор тих жанрів, у яких спостерігається
найвищий ступінь „злиття” геймера з його аватаром у віртуальному світі.
Досліджується процес гри в аспекті сенсорного сприйняття кіберпростору
гравцем, описуються особливості тілесного коду персонажів відеогри.
Особлива увага приділяється виявленню особливостей сприйняття таких
параметрів тіла віртуальних істот, які знаходяться на межі нормального/
аномального або за межею норми.
Людина грає в ігри протягом усього свого існування. Ігровий
простір дозволяє їй на певний час забути про проблеми реального світу,
пожити за новими правилами, відчути себе кимось іншим чи, навпаки,
справжнім собою. Це актуально для будь-якого різновиду гри, але саме
кіберпростір сьогодні надає можливість майже повного занурення в
інший світ. Водночас привабливість кібергри може викликати залежність
та непоправні зміни у свідомості гравця. Пошук протидії пов’язаний
з усебічним дослідженням феномену відеогри заради подальшого
видалення згубних алгоритмів. Метою написання цієї статті стало
визначення місця, що відводиться тілесності в кіберпросторі. Для її
досягнення потрібно дослідити особливості соматичного коду як гравця,
так і віртуальних істот – від протагоніста до периферійних персонажів.
На перший погляд, абсолютно зрозуміло, чому саме комп’ютерна гра
має стільки прибічників: на відміну від азартної, що дозволяє лише
випробувати долю,1 вона дарує можливість особисто вирішувати, як
буде розвиватися підконтрольний гравцю світ. Але вплив геймера на
віртуальну дійсність є досить умовним, адже результати кожного його
рішення передбачені алгоритмами. Комп’ютерна гра, навпаки, отримує
1

Й. Х ё й з и н г а, Homo Ludens; Статьи по истории культуры, Москва 1997, с. 69.
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певний контроль над залученим геймером, що зумовлюється його
соматикою. Як відомо, людина сприймає інформацію завдяки п’яти
основним сенсорним системам: зоровій, слуховій, дотиковій, смаковій,
нюховій. При контакті з комп’ютерною грою активно залучаються перші
три, інші – опосередковано (через реакції на побачене).
Зір відіграє важливу роль при сприйнятті інформації в кіберпросторі,
адже гравець передусім спирається на те, що бачить на моніторі. Про
важливість візуального свідчить постійний прогрес графічного оформлення
комп’ютерної гри. Зусилля інженерів та розробників, залучених до галузі,
направлені на те, щоб зробити межу між реальною та віртуальною дійсністю
максимально умовною. Від якості вирішення цієї проблеми залежить
ступінь наближення кіберпростору до гравця, а отже і його вплив (в
тому числі за рахунок викривлення звичної картинки – форм, кольорів,
параметрів трьохвимірного простору) на свідомість. Колірне оформлення
гри зумовлюється її жанром: дитячі, логічні та спортивні ігри, симулятори
життя виконані переважно у яскравих кольорах, а от у шутерах та RPG
(рольових відеоіграх) домінують темні, похмурі відтінки, які деструктивно
впливають на свідомість гравця, продукуючи негативні емоції. У слешері за
рахунок максимального зниження рівня освітленості (в комплексі з іншими
прийомами) стимулюється емоція жаху. Враховуючи, який рівень впливу
має саме цей психологічний процес,2 можна стверджувати, що на свідомості
людини найбільш експліцитно здатні відобразитися насамперед ігри цього
жанру.
Необхідно взяти до уваги, що більшість відеоігор приходять у
слов’янський світ в перекладеному варіанті, що призводить до викривлення
їх вербальної проекції. Адже найчастіше поєднуються оригінальне
англійське озвучування та субтитри, перекладені, наприклад, українською.
Гравець намагається одночасно спостерігати за динамічною „картинкою”
та читати текст, що призводить до розшарування свідомості, а отже і до
зниження рівня опору впливу.
Сприйняття гри також апелює і до власне слухової системи. Відеоігри
забезпечуються якісною звуковою деталізацією (у загальний фон додається
спів птахів, шум дерев тощо), що передбачає сприйняття кіберпростору
2

К .Э. И з а р д, Психология эмоций, Санкт-Петербург 1999, с. 139.
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як реалістичного, а також професійним музичним оформленням, що
забезпечує вплив на емоції гравця. Причому певний „досвід” переноситься
на рівень умовних рефлексів. У більшості відеоігор найбільш важкі для
проходження епізоди супроводжуються тривожною музикою. І коли
гравець чує знайомий мотив навіть у реальній дійсності, він відчуває
релевантний для цього моменту гри ряд емоцій – насамперед страх
та очікування, що разом, за теорією емоцій Келлермана-Плутчика, і
утворюють тривожність.3
У межах слухової системи реалізується сприйняття мовлення. Деякі
ігри стають впізнаваними саме завдяки реплікам героїв різних рівнів:
протагоніста („Шевелись, Плотва”), його ворога („Did I ever tell you what
the definition of insanity is? ”), або навіть периферійних персонажів („Then
I took an arrow in the knee”). Вийшовши за рамки ігрового світу, ці фрази
вже стали прецедентними текстами. В багатьох випадках діалоги супроводжуються ненормативною лексикою та образами, що апелюють саме
до тілесності (на рівні статевих органів чи відхилень від норми).
Дотикова система відкриває для кіберпростору доступ до формування
у геймера певної залежності. І це не дивно, адже людина має змогу керувати
світом шляхом простого натиску на клавіші. Ще більше посилюється цей
ефект із використанням сенсорних екранів, особливо в симуляторах життя,
стратегіях та так званих симуляторах бога, де передбачений вид зверху.
Смакова та нюхова системи гравця залучаються опосередковано – через
зорову. Так, в іграх доволі часто зображуються їжа та напої – від перенесених
з реального світу до унікальних. Гравець, побачивши їх на екрані, на рівні
підсвідомості відчуває смак та запах, особливо в разі підвищеного рівня
контрасту цього смаку та запаху у порівнянні з нейтральним. Існують
випадки, коли в якості їжі у відеогрі використовуються досить незвичні
продукти – наприклад, собачий корм чи навіть м’ясо людей. Звичайно,
гравець не може відчути смак через монітор, але вигляд їжі викликає
відповідну реакцію. Така реакція актуальна для перших випадків „ігрового
канібалізму”, з часом гравець звикає. А це не виключає випадків і зворотного впливу: геймер може не побачити нічого поганого в канібалізмі і в
реальному житті.
R . P l u t c h i k , H . K e l l e r m a n, Emotion: Theory, Research and Experience, vol.
1. Theories of Emotion, New York 1980, p. 3–33.

3
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Отже, не лише гравець впливає на те, що діється в грі, а й сама гра
завдяки закладеним алгоритмам через сенсорні системи геймера може
певною мірою керувати ним як у віртуальному, так і в реальному світі.
Важливість залучення сенсорних систем гравця відобразилась і на
вербальному рівні. Причому ця теза увиразнюється в найсильнішій позиції
– у назві гри, і список таких випадків буде досить довгим (S.T.A.L.K.E.R.:
„Поклик Прип’яті”, „WarCraft 3: The Frozen Throne”, „Devil May Cry”, „Red
Dead Redemption” тощо). Не є винятками і назви окремих епізодів, що
можна продемонструвати на прикладах з „Відьмака”: „Запах благовоний”
(нюхова система), „Против Синих Полосок” (зорова + метонімізація),
„На ощупь” (дотикова), „Шепчущий холм” (слухова), „Мечи и вареники”
(смакова).
Від аналізу соматичного коду залученого гравця необхідно перейти
до розгляду актуалізації знаків тілесності безпосередньо в комп’ютерній
грі. В даному сегменті аналіз номінативних одиниць не менш важливий.
Тілесність не так часто прямо відображена в назвах самих ігор (за винятком
використання у них слова кров та похідних від нього), що більше пов’язані
з мілітарним дискурсом, але широко представлена в найменуваннях місій.
Найчастіше вони апелюють до концептів крові як відображення родинного
зв’язку („Кровь от крови”, „Королевская кровь”, „Проклятие крови”) та
серця („Сердце Мелитэле”, „С трепещущим сердцем”, „Дикое Сердце”).
Також відбувається вербалізація тілесного коду і в інших проекціях, а саме:
фізичне змагання („Борьба на руках”), вплив на душу людини через тіло
(„Испытание огнем”, „Изыди, злой дух!”), вихід за межі норми („Уродец”).
Актуалізується соматика і на рівні номінацій окремих локусів, причому
з боку як позанормової тілесності (Кривоуховы топи), так і базових компонентів сенсорних систем (Тихая деревня, Темноводье).
Як симулякр третього порядку4, комп’ютерна гра надає можливість
маскувати відсутність справжньої дійсності, а тому все, що в ній відбувається, здається набагато реальнішим, ніж є насправді. Причому рівень
маскування може бути різним – від зображення фантастичних світів, що
лише спираються на справжній, до створення кіберпростору, який зовні
максимально збігається з певним куточком земної поверхні.
4

Ж . Б о д р и й я р, Симулякры и симуляция, Тула 2013, с. 17.
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Під керівництвом гравця можуть опинитися персонажі (1+), представлені як людьми чи антропоморфними істотами, так і тваринами чи
навіть предметами неорганічного походження. Найцікавішими для аналізу
є протагоністи шутерів та RPG. Саме в таких іграх, де під керівництвом
опиняється один персонаж, максимально придатний для персоналізації,
гравець найчастіше себе з ним асоціює. А отже, вони і будуть розглянуті
в статті.
Об’єктом аналізу стали найбільш популярні ігри, що належать до
обраних жанрів, з рейтингу найкращих комп’ютерних ігор 2015 року
за версією сайту www.metacritic.com (річна кількість відвідувачів – 11
876 017), а саме: „Grand Theft Auto V”, „Wiedźmin 3: Dziki Gon”, „Metal
Gear Solid V: The Phantom Pain”, „Pillars of Eternity”, „Fallout 4”.
Особливої уваги потребує образ головного героя. У трьох із названих ігор
протагоністами є винятково люди. В „Pillars of Eternity” також можна грати
за людину, походження якої обирається зі списку, але на вибір є ще п’ять
антропомофних рас. У „Відьмаку” ситуація амбівалентна: за походженням
Геральт із Рівії – людина, зовні він також майже не має відмінностей
(жовті очі з вертикальними зіницями та незвичне поєднання молодого
обличчя з сивим волоссям), але після мутації відьмак отримує надприродні
можливості, пов’язані саме з соматикою: фізичні характеристики значно
підвищуються, герой отримує повний контроль над тілом.
Підхід до зовнішності персонажів в іграх досить різний. Так, у „GTA
V” є три герої, зовнішність, характер та здібності яких є заданими з самого
початку та майже незмінними – за винятком вибору зачісок та волосся на
обличчі з короткого списку, створеного для кожного персонажа залежно від
характеру, соціального статусу та віку. Геральт („Відьмак”) – персонаж зовні
статичний, що обумовлюється насамперед його походженням (герой книги
А. Сапковського). У „Pillars of Eternity” на початку можна обрати колір шкіри,
зачіску, бороду, та обличчя з п’яти стандартних. Це найчастотніший варіант
для РПГ у класичному розумінні. Найцікавішим з точки зору зовнішності
протагоніста є „Fallout 4”, в якому обличчя на початку гри можна змінювати до незначних деталей, що сприяє посиленню персоналізації: в рамках
відеогри фактично створюється аватар гравця. Часто в іграх жанру РПГ
присутні татуювання, які відіграють досить важливу роль: покращують
окремі характеристики, впливають на сприйняття героя оточенням.
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У більшості ігор обраних жанрів тілесний код головного персонажа
містить елемент інакшості, відхиляється від норми. Часто протагоніст
має шрами (зокрема на обличчі), що символізують його мужність та
непросту долю, але водночас вводять у зовнішність елемент потворності.
Це актуально і для Відьмака з одноіменної гри, і для Снейка з „Metal Gear
Solid V” (який також втратив одне око), і для багатьох інших. У „Fable:
The Lost Chapters” тіло протагоніста здатне старішати, причому вік героя
зумовлений не кількістю „прожитих” днів: він залежить від отриманого
досвіду. При досягненні найвищого ступеня добра (залежить від вчинків)
тіло персонажа починає світитися білим, очі набувають яскравого
блакитного кольору. В разі обрання протилежного шляху герой отримує
бліду шкіру, роги та очі, що світяться червоним. Тобто в обох випадках
внутрішній світ протагоніста з ходом гри стає все більш яскраво вираженим
зовні, що повністю вкладається в концепцію невідривності тіла від розуму.
Якісний склад другорядних персонажів ще більш різноманітний. Їх
набір та тілесний код залежать від особливостей зображуваного простору.
Тобто для фентезійних ігор, зовні орієнтованих на епоху середньовіччя,
цей список обов’язково включатиме певну кількість зооморфних створінь
та міфологічних або псевдоміфологічних персонажів, вибір яких прямо
залежить від країни-розробника гри. Так, у відеоіграх, країною походження
котрих є США, майже незмінними персонажами є ельфи та гноми (як,
наприклад, у „Pillars”), а в польському „Відьмаку” можна зустріти друїдів,
відьом (образи з уяви слов’ян), духів стихій, Вія тощо. В іграх, що є
симулякрами реальної сучасної дійсності (на кшталт „GTA V”), усі другорядні персонажі представлені винятково людьми. У „Fallout 4” йдеться
про постапокаліптичний світ, що обумовлює присутність створінь, які
мутували за рахунок ядерної енергії. В цьому контексті важливо розглянути
саме людський тілесний код.
Персонажі кіберпростору, в основі якого світ фантастичний чи
постапокаліптичний, мають підкреслено відхилену від норми соматику,
що підвищує ступінь реалістичності симулякру. Окрім цього, створюються
від самого початку такі „вороги”, що викликають страх або відразу. Так,
у „Fallout 4” другорядні антропоморфні персонажі – усі за походженням
люди – поділяються за ступенем інтелекту, який абсолютно гармонійно
поєднується з їх зовнішністю. Тобто персонажі з низьким рівнем інтелекту
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зовнішній вигляд мають або гидкий, розміщений поза тілесною нормою
(гулі – живі трупи), або просто страшний (супермутанти – результат
дослідів над живими людьми). Є там і синти (роботи, тіло котрих поєднує
механіку з органікою), створення яких пов’язане з порушенням як законів
природи, так і гуманності. Отже, більшість ворогів головного героя гри
представлені видами, що викликають найчастіше саме відразу, завдяки
чому актуалізується опозиція „свій-чужий”.
До сюжету багатьох відеоігор включаються епізоди, де протагоніст
переходить в інший – можливий – світ, пов’язаний зі станом неповної
фактивності. При цьому тілесність персонажів може бути деформована.
Так, у „Far Cry 4” головний герой в стані наркотичного сп’яніння отримує
підвищену швидкість та загострення чуттів – він здатен помітити
найменші деталі, шерехи, рухи, які в нормальному стані залишаються поза
увагою. Приблизно того ж ефекту досягають відьмаки, використовуючи
чарівні зілля. Часто в сюжет вводяться сни або спогади, де зовнішність
зображуваних героїв може буди розмитою. Інколи за допомогою
анатомічних особливостей пояснюється сам процес переходу у можливу
реальність. Наприклад, у „Fallout 4” герой переміщується між спогадами
по „стежках”-нейтронах.
Таким чином, можна стверджувати, що категорія тілесності грає дуже
важливу роль у комп’ютерній грі як на рівні сюжету, так і з точки зору
створення реалістичного симулякру, а також залучення гравця до процесу,
в тому числі на основі його симпатії до протагоніста. Параметри тілесного
коду в переважній більшості випадків знаходяться в гармонії зі складом
розуму, що вкладається в межі традиційної соматичної концепції.
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SOMATIC CODE IN COMPUTER GAMES
Nowadays a game had become an inseparable part of our life, video game is
not the exception. That is why it becomes possible to study and explore human
sensory systems in this discourse. One of the most important is somatosensory
system, which includes the sense of touch. In the article you can find an
attempt to understand the game’s influence on somatic perception and how
the apprehension of somatic sphere is realized in games of different genres.
Moreover, a question of interconnection between different sensory systems with
somatic sphere is considered as problematic thus there are some approaches
to this topic given in the article.
Key words: somatic, body, video game, sensory system, simulacra.
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МАРКЕРИ ІНАКШОСТІ ЯК СКЛАДНИК ТІЛЕСНОСТІ
У ТВОРЧОМУ ДИСКУРСІ ОКСАНИ ЗАБУЖКО

У ХХ столітті одним із напрямків дослідження різних явищ та понять
стала семіотика, згідно з основним положенням якої будь-хто і будь-що
завжди виступає знаком: літери, вивіски, символи, логотипи тощо. Тіло
теж є знаком, причому двоспрямованим: з одного боку, воно є виразником
внутрішнього стану особи, з іншого, – зовнішні характеристики тіла можуть
впливати на внутрішній стан. Тілесність стала основним принципом
творчості постмодерністів як складний феномен, спрямований на зовнішні
ознаки та внутрішні характеристики. Тіло, на думку постмодерністів, – це
текст, який може розповісти значно більше, ніж слово (дехто з дослідників
літератури постмодернізму переконує, що ця течія – тілоцентрична).
Закономірно, що письменники приділяють значну увагу кодуванню
тілесного образу своїх персонажів. Для авторів доби постмодернізму, які
за одну з визначальних настанов мають багаторівневе кодування дійсності
в художньому тексті1, цей різновид кодування відіграє особливо вагому
роль з огляду як на загальні морально-ціннісні й естетичні ідеали доби
з її гіпертрофованою увагою до питань тілесності й сексуальності, так і
на можливості закладення нових, глибинних змістів у поверхневі тілесні
знаки. Для сучасної людини характерне намагання виокремити себе „з
безладно захаращеного тла решти світу” (О.Забужко), прагнення вирізнити
свою індивідуальність і підкреслити її, одним із засобів чого стають знаки
на тілі – спосіб не новий, відомий ще з давніх часів, який дає змогу виявити
ту частину особистості, яка за сучасних регламентованих і стиснених у
Ю. К о в б а с е н к о , Література постмодернізму: по той бік різних боків, http://ae-lib.
org.ua/texts/kovbasenko__postmodernism__ua.htm, [03.04.2016]
1
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часі соціальних контактів не має змоги розкритися, але яку людина вважає визначальною для себе як індивідуальності, яка маркує її „інакшість”.
У наукових джерелах по-різному тлумачать поняття „тілесність”:
як синонім поняття „тіло” (представники гуманітарних культур); як
реалізацію культури у тілі2; як свідомість, що існує власним тілом3; як
провідний компонент соціальної реальності, певний тип цілісності4 тощо.
Крім того, тілесність ще розуміють як знак, символ окремих культурних
та ментальних концепцій, що їх привласнює, формує і переживає людина5.
Тілесність сприймають у модусі буття, а не у модусі володіння, а тому
сама ця категорія сприймається одночасно як індивідуальне та суспільне,
в аспекті сприйняття тіла самим собою та іншими членами суспільства.
Отже, тілесність – це сукупність внутрішнього та зовнішнього, їхній взаємозв’язок та взаємоперехід.
Тілесні метафори (образи-символи, певні комплексні синтетичні
уявлення, що об’єднують різні тілесні відчуття в єдиний образ6) з часом
змінюються, залежно від рівня розвитку суспільства, впливу релігії, науки
тощо, що відображено в різних творах мистецтва, зокрема в художній
літературі. Попри те, що в останні десятиріччя зростає роль зовнішнього
фактора у тілесності (так зв. зовнішньо орієнтована людина), у творах
Оксани Забужко тілесність виступає передусім маркером інакшості – символом відокремленості персонажів.
Елементарні тілесні ознаки як маркери інакшості персонажів. Інакшість
виявлена в кількох аспектах. Головна героїня відділяє себе від загалу за національною ознакою, оскільки її тілесність протиставлена у творі як українцям,
так і представникам інших національностей і рас. До слова, часто тілесність
у Оксани Забужко реалізована нетілесними об’єктами: „ [була з] якимось
невидним таборовим минулим”7, „У ній же, в мові, було все, чого не було
2

М. К о л е с н и к , Телоцентризм в эпоху массовой культуры, Омск 2010, с. 23.

Ж . - П . С а р т р , Бытие и ничто, Москва 2000, http://psylib.org.ua/books/sartr03/txt07.
htm, [07.06.2013].
3

Б . А ч к у р и н , Человеческая телесность и социальные аспекты её идентификации,
Уфа 2004, с. 7.

4

5
В . Р о з и н , Как можно помыслить тело человека, или на пороге антропологической
революции [в] „Философия науки”, № 5, 2006, с. 33.
6

Б . Г а н н у ш к и н , Избранные труды, Москва 1964, с. 28.

7

О . З а б у ж к о , Польові дослідження з українського сексу, Київ 2004, с. 21.
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між вами в ліжку”8 Національна ідентифікація окреслена, зокрема, такими
протиставлюваними описами представника іншої нації „непереможний
натиск дурного здоров’я, весела й самовпевнена небитість”, з одного боку, та
головної героїні, яка, як „поетеса гостро трагічного світовідчуття”, „носила
своє історичне страждання з викликом, наче породистий пес медаль”9
Показовим є символізм мови як елементу тілесності, з яких українська тісно
пов’язана із зовнішніми ознаками особи: „звісно, рідна була найпоживніша,
найцілющіша для змислів: чорнобривцевий оксамит, ні радше вишневий
(сік в устах?) русявий (запах волосся?)…”10 Усі переживання й внутрішні
болі позначаються на зовнішності головної героїні цього роману, змінюють
її потяг, але не націоналістичні переконання.
Крім того, тілесність виступає ще й критерієм порівняння жіночої та
чоловічої свідомості та сприйняття певних життєвих ситуацій, власного
існування, подій не тільки особистих, але й національних, державних. Однак
слід зауважити, що тілесність вирізняє головну героїню не лише від чоловіків,
а й від інших жінок. Це виразно виявлено в багатьох аспектах: наприклад
через реакцію на зовнішні подразники чи впливи. Причому інакшість головної
героїні навіть у найприкріші моменти не відразлива, на відміну від інших
героїнь твору. Наприклад, трапляються такі описи жінок: „грубо й розв’язно
підхоплює з неї зовсім інша жінка, цинічка з явно приблатньонними, ніби з
«зони» вивезеними манерами, зугарна, в разі коли що, й матом засандалити”,
„говорила крізь зуби у хвилини роздратування, трусячи головою й сама себе
гамуючи їдкою посмішкою, або ж, травлячи післясмак чергової обиди …, з
гнівно виряченими очима переповідала”11, що сигналізують про негативне у
їхньому сприйнятті, житті тощо. Натомість головня героїня у хвилини болю і
роздратування іронічна і впевнена, навіть відьмою – приваблива: „Відьомськи
розчухрана, з нездорово блискучими очима й зубами”12.
Зовнішністю героїня роману протиставлювана й представницям інших
націй та рас. Наприклад, вона згадує, що „була … нормальною жінкою, чиє
тіло тішилося, даруючи радість іншому, та що там казати – класною бабою
8

Ibidem, c. 41.

9

Ibidem, c. 119.

10

Ibidem, c. 71.

11

Ibidem с. 20.

12

Ibidem, c. 21.
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була”13, а зараз „третій місяць у м’язах трем не вщухає, прокидаючись…,
перше, що відчуваєш, – своє прискорене серцебиття”14 – так сталося через
самотність, зраду та власну гордість, якою не знехтувала. Тим різкішим
є контраст між нею та, наприклад, „благословенною негритянкою”, „яка
розлогисто-тілиста за тісною стойкою, розкішно й тепло, по-коров’ячому
ситна, Велика Мати, ніжне парне мукання й шорсткий язик…”15, яка просто дихає здоров’ям та спокоєм. Героїня іронічно або з болем говорить
про те, якою вона мала би бути жінкою: „кому ти це все добро мала б,
сяючи журнальною посмішкою, з кухні подавати”16, чи принаймні намагалася бути: „коли ти, спробувала всю свою витривалість на поміч
прикликавши, внести хоч якусь терапевтичну ясність в цю обопільну
душевну й тілесну недугу”17, чи була колись: „це було гарне тіло, здорове
розумне й життєрадісне, і, слід йому віддати належне, воно збіса довго
трималось”18; і якою стала: „начепивши совині окуляри, ті самі, з товстими
скельцями, так що вигляд маю достолиха кумедний”19; „цієї осени вони
[груди] вперше охляли, недвозначно посунулися долі”20. Вона без коханого „голодувала […] тяжко”, можливо, й тому волочила „своє нещасне,
пригноблене тіло вулицями чужого міста”21.
Чоловіча тілесність у Оксани Забужко інша: переважно вона чіпляє,
часто проте виявляючись відразливою:
„піжон дешевий, … провінційний фраєр, ич як нарцисично задбаний –
біленький комірчик з-під светра, доглянуті нігті (це в художника!), неміцний,
якраз у міру, запах дезику – котяра з сивим йоржиком і шельмівським
зеленооким прижмуром, трохи приношений, розволочений артистичний
шарм, сухі зморшки усміху, побрижені мішки під очима”22; „І знов той
13

Ibidem, c. 42.

14

Ibidem, c. 23.

15

Ibidem, c. 54.

16

Ibidem, c. 18.

17

Ibidem, c. 32.

18

Ibidem, c. 53.

19

Ibidem, c. 52.

20

Ibidem, c. 52.

21

Ibidem, c. 55.

22

Ibidem, c. 25–26.
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лиховісний незмивний погляд, немов щось інше дивилося крізь його різко
обведені запаленими повіками очі, як крізь прорізи маски”23. Маскулінність
часто виявлена через реакції тіла: „це заводить їх по-справжньому… – дух
суперництва, хіть перемагати, виклик на герць”24. Авторка вибірково оцінює тілесність чоловіків. Того, кого кохає, оцінює як зовнішньо, так і внутрішньо: „той нестерпний […] профіль зі старовинної монети, сріблистий,
ні, скорше алюмінієвого просвіту, йоржик […], суцільний метал, камінь,
обсидіан!”25; Інші чоловіки приваблюють в основному зовнішністю: „за нею
упадав суперхлопчище, красень і атлет, шість футів два дюйми, і в плечах
стільки ж, ласкавий заїнько, зі шкірою наче смуглявий шовк і чистим запахом
здорового молодого мужчини, ах який з нього мав бути коханець”26; „він
же був красивий мужик, говіркий і дотепний, охочий до життя, і жінкам
подобався, і розпрекрасно знайшлось би де осокоромитись”27.
Зміна тілесного стану головного героя роману не послідовна, оскільки
деякі негативні риси, ознаки виявлялися навіть тоді, коли героїня була
закохана в чоловіка: „під прицілом вперше тоді перехопленого, незмивного
й не по-чоловічому – якось інакше, злісно й безумно, на межі вищиреного
осміху з нагло випертими з-під горішньої губи іклами, спитуючого
погляду”28; „ех як же скинувся, як по-кінському тоді шарпнув був лице
вгору, мов батогом уперіщений”29. Причому в цьому випадку тілесність і
чоловіка, і жінки також розкрита й зовсім „нетілесними” засобами: [він]
„якби ти була мужиком, я б тобі зараз ввалив! ”30; „ти ж уважай, я чоловік
слабкий, я й зарубать можу”31.
Стигматеми тілесного коду персонажів Оксани Забужко. Знаки на
тілі здавна були одним із засобів соціального, культурного, релігійного
розрізнення людей. Вони могли маркувати статус, вірування, культурні
23

Ibidem, c..32.

24

Ibidem, c. 56.

25

Ibidem, c.86.

26

Ibidem, c. 119.

27

Ibidem, c. 160.

28

Ibidem, c. 25.

29

Ibidem, c. 32.

30

Ibidem, c. 32.

31

Ibidem, c. 37.
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особливості соціальної групи, ставали сигналами намірів людини чи міткою
здобутого нею досвіду, знань, якими вона володіла. Тож люди наносили
собі подібні знаки свідомо або ж приписували певні якості індивідам,
що мали відповідні тілесні „мітки” від народження. Причому останні
здебільшого мали метафізичний зміст: вони часто свідчили про зв’язок
із вищими силами добра або зла, у християнській традиції людину „мітив”
або Бог, або його вічний противник – диявол. В українській етнокультурній
традиції фізичний недолік, який виникав через захворювання, ушкодження
або ж був від природи, ставав знаком недоліку в характері або поведінці.
Подібні погляди виявлено у багатьох народів, зокрема уявлення про
метафізичну мітку стало основою для появи феномену мітки соціальної,
стигми, яка робила людину вигнанцем або ж ставала причиною її ізоляції
в соціумі. Наприклад, зовнішні „мітки” на тілі були потужним соціальним
сигналом у давніх греків, які запровадили поняття стигми – тілесного знака,
що мав засвідчити її недозволену поведінку, засуджувану суспільством,
або аморальність32. Такі знаки випалювали або вирізали на тілі людини
і таврували її як раба або злодія, який уже не міг бути повноцінним членом
суспільства і опинявся у соціальному вакуумі. У християнстві відомою
стала легенда про „Каїнову мітку”, яку братовбивця приречений носити
як знак свого гріха. У легендах також ідеться про те, що „Каїнова мітка”
посилює всі негативні почуття, а тому Каїн має вічно блукати з невситимою
жагою вбивства. З часом до цього соціокультурного семантичного спектру
значень тілесної мітки додалися й інші – уявлення про сліди на тілі, що
засвідчують божу благодать, про стигматиків, які переживають реальне і
сильне співстраждання з Христом і здатні взяти на себе страждання і біль
інших (це здебільшого характерне для християнської церкви західного
обряду, у православній традиції відомі поодинокі випадки), а з розвитком
науки тілесні „знаки” стали розуміти і як сигнали певних фізіологічних
розладів. Однак у народних уявленнях тілесні „мітки” все ж трактували як
лихе передвістя. Середньовічні мисливці на відьом вважали, що тавро на
тілі людини ставить кіготь диявола для скріплення обіцянки служити йому,
тож поява знака – свідчення завершеної ініціації відьми. Такими мітками
могли бути родимі плями, пухлини, бородавки, ділянки знебарвленої шкіри
32

E . G o f f m a n , Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity, New Jork 1963.
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тощо. Під час суду жінку, яку підозрювали у відьомстві, ретельно оглядали
на їх наявність і, якщо виявляли їх, визнавали винною. Тож тілесний знак
ставав своєрідною позначкою інакшості, за якою люди могли впізнавали
сили, здебільшого собі ворожі, зовнішнім виявом явищ метафізичних,
місцем, що стає медіатором між світом земним та силами позаземними.
Ідеї перехрещення світів дуже близькі для постмодерністів, чиє уявлення
про часопросторову організацію світу марковане стиранням чітких меж між
усіма елементами буття, а тому внутрішні „приховані” для ока людини тілесною
оболонкою (бо ж тіло – це вмістилище дущі) особливості виразніше проступають
через тілесну оболонку, а тому тіло знову починає говорити мовою знаків, що
виявляють інакшість внутрішнього, певний ґандж особистості, який виводить
її за межі традиційного, усталеного порядку. Ці знаки або тілесні стигми –
важливий компонент тілесного інформаційного коду в творах Оксани Забужко.
Вони стають частим мотивом у її прозі й, маючи глибоке коріння в давній
анімістичній свідомості українців, набувають нового звучання. Персонажі
О. Забужко не просто сприймають світ по-іншому, вони інакше виражають
себе в ньому й взаємодіють з іншими людьми через певні соціальні чи культурні
чинники – їхня інакшість визначена й позначена біологічно, але яких обрисів
вона набуде, значною мірою залежатиме від чинників соціально-культурних.
У прозових творах Оксани Забужко тілесні маркери інакшості
набувають найрізноманітніших виявів: це окремі деталі, особливості
загальної тілесної організації, набуті або вроджені ознаки (при цьому
останні суттєво переважають). Найвиразнішим твором з погляду тілесного
маркування інакшості персонажів є Казка про калинову сопілку. Головна
героїня, Ганна-панна, має вроджений знак на тілі – родиму пляму на чолі:
„Вона вродилася з місяцем на лобі. Так їй потім розказувала мати, як
запам’ятала собі з першої хвилі, з першого крику викинутою над собою
аж під сволок чиїмись моцними руками дитини, на яку дивилася знизу
вгору, нездужаючи скліпувати сліз, – на трохи зависокому як для дівчинки,
опукло-буцатенькому лобику виразно темнів збоку невеличкий багряний
серпик, наче місяць-недобір. Тільки мати вперто казала – молодик, доки
сама в це не повірила: відомо ж бо, що молодик – то на долю, а недобір –
тим він і недобір, що наводить на лихі сни”33.
Тут і далі приклади за джерелом: О . З а б у ж к о , Казка про калинову сопілку [в:]
Сестро, сестро, Київ 2008, c. 56.

33
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Ця мітка і її форма сприймається як слід кігтя диявола, що віщує
лихо, та й форма його також символічна у багатьох аспектах – місяцьнедобір то теж на лихо, бо ж він віщує невдачі, а в багатьох міфологічних
традиціях пов›язаний з хворобами та смертю (натомість молодий місяць
пов’язували з любов’ю, здоров’ям та добробутом). Отже, від народження
тілесна оболонка дівчини позначена міткою, у якій її оточення вбачає
стигму: „І часами материнські пальці на тім пружкові на мить затерпали – під голкою згадки, як нишком хрестилася й відпльовувалася на
вид місячного знаку баба-пупорізка, добачивши в ньому бусурменське
тавро або, не при образах святих згадувати, й слід відомо-чийого кігтя,
що на одне виходить: хто ж не знає, кому вклоняється бусурманська
віра”34.
Поєднання форми, розташування того знаку, який сприймається як
знак нечистого, також є невипадковими. За народними уявленнями мітка
відьом має бути в непомітному місці, натомість родима пляма Ганни – на
чолі, а тому „смолисто-кучеряве пасмо місячної познаки, зухвало вибиваючись з-під червоної бинди („жидівський чупер” – дражнилася Оленка),
виглядало на остаточний розчерк майстрового пензля – як підпис під картиною”35. Мотив місяця на чолі (або іншого символу астрального культу)
відомий з українських і російських народних казок: Чарівні квасолини – у
дівчини на чолі місяць; Дванадцять хлопців-красноголовців – на чолі
зірка, на потилиці місяць горить; Цар дикого лісу – під правим плечем –
сонце, під лівим плечем – місяць, на чолі – золота звіздар тощо. Однак
для цих персонажів астральний символ не є міткою сил зла, їхні носії
на стороні добра і є чарівними істотами, наділеними магічною силою.
Тому і значення мітки Ганни-панни подвійне: вона може бути як ознакою
добра, так і лиха. І від початку дівчина не є лихою: вона допомагає копачам
криниць віднаходити під землею воду (а чиста питна вода – то символ
чистої душі), попереджати про можливу хворобу (передбачає чуму, яка
спіткає чумаків, хоча мати й не сприймає її слів усерйоз). Саме соціальні
чинники стають поштовхом для розвитку її злих відьомських здібностей
– спроба зґвалтування (міфологічний мотив – перша спробувана кров
34

Ibidem, c. 57.

35

Ibidem, c. 67.
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як ініціація) й ворожість мешканців села, нездатність знести суспільний
осуд змінюють її силу. Тепер дівчина замість підземних джерел знаходить
мерців, відчуває запах крові.
Форма тілесної стигми – місяць. Це не лише символ жіночої сили.
На місяці, відповідно до народного апокрифа, викарбувана картина
найбільшого людського гріха – братовбивста: „То брат брата підняв на
вила, два брати було, Каїн і Авель, от Бог і поставив угорі над землею,
щоб люди бачили й не забували гріха”36. Із цим гріхом і пов’язує Ганну
мітка у вигляді півмісяця й ніби пророкує її долю – занапастити сестру.
Водночас варто зауважити, що синкретична язичницько-християнська
культура українців утвердила в собі й уявлення про відьом як Каїнове
плем’я. Тому не дивно, що дівчину змалечку цікавила історія біблійних
братів, і знаменно, що співчувала вона саме старшому, жертву якого Бог
не прийняв, хоч той і вклав у неї свою працю, тож братовбивство для
неї – то помста саме Богові, і, зрештою, вбивство сестри сприймається
не як помста конкретній особі, а як відомщення за власну образу всім,
хто до неї причетний.
Для української міфопоетичної традиції поширеним є уявлення про
наявність у відьми іншої мітки – хвоста. Це вірування також відображене
у тексті – Данило запитує Ганну: „Ти, кажуть, чаклувати вмієш? а може,
ти, чуєш, відьма – ану покажися, чи маєш хвоста…”37. Однак така
стигма є значно пласкішою у своїй семантиці, має менший потенціал
витлумачень і віднайдення глибинних зв’язків, створення нових значень,
а тому знаковим стає саме символ „місяця на чолі” як неоднозначний,
багаторівневий, у якому злютовані християнські і язичницькі народні
уявлення.
Надмірна краса дівчини також стає своєрідною стигмою, тим знаком
тілесного коду, що зумовлює ворожість, особливо з боку решти жіноцтва:
„Десь під ту пору вона саме почала гарнішати, і то якось стрімголов,
– завчасу, шелестіло поміж себе жіноцтво, осудливо бгаючи губи (якщо
тільки не траплялась серед гурту яка щира молодиця – вдарити руками
в поли: та чи не тю на вас, баби, чого се ви розкаркалися, як гайворони
36

Ibidem, c. 66.

37

Ibidem, c. 94.
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на сніг, завидки беруть на людські діти, що свої невдашні), наче з дня на
день працював над нею невидимий майстер-різьбяр”38.
Однак не всі тілесні знаки, що ними наділяє своїх персонажів Оксана
Забужко, є вродженим ґанджем чи біологічно зумовленими рисами.
Деякі тілесні маркери мають уже не метафізичний характер, а зумовлені
індивідуальним життєвим досвідом персонажів, тобто набуті ними. Таким
маркером таємниці, що ретельно охороняється, стає деталь обличчя Марії:
тонкі губи. Докладної її портретної характеристики авторка не подає –
увага акцентована лише на вустах:
„Розуміється, якби десь узявся хтось охочий оповісти раз усім отим
кумасям, яка печія точила роками Маріїне серце, перетворюючи його не
ятрючу, навіть і, сном непогасиму пустку, що волала втишення, наче випалена земля води у спеку, вони б не завагалися всмак поспівчувати, і
навіть щиро… ну але де б той хтось узявся, Марія носила свої все ще гарні
вуста зашпиляними, від чого вони потроху тоншали”39 і згадуючи те, вона
„лишалася спати далі з відчуттям, ніби має в устах вкладений перстень і
не може їх розтулити, боячись що ковтнеться чи випаде”40.
Отже, у текстах Оксани Забужко тілесність – знак відокремленості,
„іншості” персонажів за різними ознаками: статтю, звичками, навіть расою.
Тілесний образ персонажа – складний багаторівневий код, символи якого
включають інформацію не лише про психофізіологічні особливості, а й
про морально-ціннісні настанови, культурну належність, про місце в
соціальній ієрархії тощо. Його обов’язковий складник – маркер інакшості,
те, що вирізняє людину з натовпу, визначає її відмінність, унікальність.
Часто такі унікальні знаки мають метафізичний характер, вказують на
зв’язок людини з іншими світами та зумовленість її долі цим зв’язком. Між
тілесним і метафізичним у ній ніби стираються межі (як часто стираються
вони й між світами в постмодерністському континуумі сучасної української
літератури), свідченням чого стають стигматеми, прописані в тілесному
коді.
38

Ibidem, c. 67.

39

Ibidem, c. 59.

40

Ibidem, c. 61.
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THE MARKERS OF OTHERNESS AS A COMPONENT OF PHYSICALITY IN THE CREATIVE
DISCOURSE OF OKSANA ZABUZKO
In the article the physicality is studied as a way of artistic interpretation of
otherness on the basis of Oksana Zabuzhko’s works. The specificity of physicality
notion is reviewed and the means of its verbalization are specified. The main
attention is focused on stigmatemes of otherness in the metaphysical aspect
and emphasizing positive and negative features of characters through various
corporal markers.
Key words: physicality, otherness, stigmateme, body code.
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„SYFILIS PIERWSZĄ CZERWONĄ CHOROBĄ
IMIENIA LENINA”. UCIELEŚNIANIE JAKO SPOSÓB
DESAKRALIZACJI KOMUNISTYCZNYCH „ŚWIĘTYCH”
W ANTYSOWIECKIM FOLKORZE UKRAIŃSKIM
(LATA1920-1950)

Propaganda sowiecka okresu stalinizmu starała się utrwalić obraz „wodzów”
ZSRR jako ludzi bezdyskusyjnie doskonałych, nieomylnych, wręcz świętych,
uświęcających swoją doskonałością zwykłych śmiertelników. Zatem „komunistyczny Olimp” zaludniany był ubóstwionymi postaciami de facto pozbawionymi ludzkich cech, między innymi cielesności, seksualności. Praktyka ta
była częścią radzieckiej industrii tworzenia „nowego człowieka”, który według
rosyjskiej etnografki i teolożki – Olgi Siedakowej miał być człowiekiem „totalnej wiary” spowiednikiem quasi-religii – ideokracji. „Od lojalnego obywatela,
– twierdzi O. Siedakowa, – wymagało się »wiary« i »bezgranicznego oddania
się sprawie partii«. Od niego wymagano też »wojującego ateizmu«. To był
świat narodowych rytuałów (często »spisanych« z cerkiewnych i przerobionych) i »świątyń« – portrety wodzów wykonywały rolę »ikon«, bez których
trudno było wyobrazić sobie jakiekolwiek pomieszczenie urzędowe. W tej
para-religii byli »męczennicy« i »prorocy«1. Nie zabrakło w tym sowieckim
kulcie swoistych hymnów ku czci ubóstwianych wodzów partii bolszewików.
Propagandowa machina ZSRR wyprodukowała tysiące piosenek opiewających
Lenina, Stalina i innych dygnitarzy komunistycznych. Znaczna część takich
utworów upowszechniana była jako nowy „sowiecki folklor”, czyli oddolna
twórczość ludu pracującego.
О. Седакова, Дело Данте. [в:] Православие и мир, 18 марта 2012, http://www.pravmir.
ru/delo-dante/ [18.12.2015]. Tu i dalej cytaty w tłumaczeniu własnym.

1
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W krajach byłego ZSRR mechanizmy powstawania tego rodzaju „twórczości ludowej” badane są od ponad 20 lat2. Badacze „sowieckiego folkloru” nie
mają dzisiaj wątpliwości, że był on rezultatem jednej z największych mistyfikacji stalinizmu3. Władzę komunistyczne posunęły się do sfałszowania ustnej
twórczości narodów ZSRR, ponieważ doszły do wniosku, że tradycyjne kody
kulturowe, które zawarte są w folklorze, mogą być efektywnym narzędziem
indoktrynacji radzieckich obywateli. Tezę tę w zawoalowanej formie sformułowano w ramach przygotowań do I zjazdu pisarzy ZSRR, podczas których
utworzono odrębną sekcję folklorystyczną. W roku 1933 Jurij Sokołow – jeden
z głównych sowieckich specjalistów w zakresie folklorystyki – podczas zebrania
folklorystów z całego kraju oznajmił: „Musimy ingerować w proces folklorystyczny wbrew zasadzie o nietykalności folkloru, która stosowana była przez
folklorystykę burżuazyjno-narodnicką”4. Jak podkreśla historyk folklorystyki
Tatiana Iwanowa, tezę taką trudno było sobie wyobrazić w nauce o folklorze
przed dojściem do władzy bolszewików5. Deklaracje o potrzebie ingerowania
w proces powstawania folkloru, które padły w kręgach pisarzy i folklorystów
bliskich Kremlowi, przez środowiska zbieraczy ustnej twórczości ludowej w poszczególnych republikach ZSRR, odebrane były jako dyrektywy konieczne do
wykonania. Wkrótce zatem na ogromnych przestrzeniach „kraju rad” pełną parą
zaczęły funkcjonować mechanizmy fałszowania tradycyjnej ustnej twórczości.
Polegały one między innymi na tym, że zbieracze folkloru, zamiast bezstronnie
rejestrować autentyczny repertuar nosicieli ludowej tradycji „podpowiadają”
ostatnim jakie „ideologicznie poprawne” treści muszą znaleźć się w piosenkach
czy opowieściach6. Co więcej, niektórzy z nich jako autentyczny folklor ludu
przedstawiają własne stylizacje „na folklor”. Jak zaznacza amerykański badacz
sowieckiego pseudofolkloru Frank Miller, partyjne kierownictwo wszelako
2
Pierwsza monografia poświęcona temu zagadnieniu powstała w USA: Fr a n k J. M i l l e r,
Folklor for Stalin, Russian Folklore end Pseudofolkore of the Stalin Era, New York 1990, 192 s.

Л. Е ме л ь ян о в, Термин «Советский фольклор» в 1930 годы [в:] Из истории русской
фольклористики, т. 4-5., Санкт-Петербург 1998, с. 220.

3

Т. Ив ан ова, История русской фольклористики ХХ века: 1900-первая половина 1941 г.,
Санкт-Петербург, 2009, с. 520.

4

5

Ibidem, с. 519.

И. К озл ова, Фольклор в свете идеологического дискурса 1930-х годов (писатель)
[b:] М. П. Леонтьев и народная сказительница М. Р. Голубкова) „Вестник Российского
государственного педагогического университета им. А. И. Герцена”, 2008, № 74, ч. 1, с. 237.
6
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zachęcało do zbierania i upowszechniania „prawidłowo ukierunkowanego”
folkloru, ponieważ uważało, że będzie on sprzyjał szybszemu nastaniu komunizmu i wzrostowi nastrojów patriotycznych7.
Na Ukrainie – najbardziej zaludnionej nierosyjskiej prowincji ZSRR – rozpoczęcie masowej kampanii fałszowania folkloru zbiegło się w czasie z kulminacyjnym momentem represyjnej polityki komunistów przeciwko chłopstwu, czyli
z Wielkim Głodem lat 1932-1933. Właśnie w tym czasie dokonano pogromu na
folklorystyce ukraińskiej, która w latach 20-ch przeżywała swój okres rozkwitu8.
Wówczas „folkloryści” z nadania władzy podkreślają szczególne znaczenie dla
kultury narodu ukraińskiego „folkloru popaździernikowego” (пожовтневого),
który rozumieją jako twórczość opiewającą nową rzeczywistość. Willam Noll,
amerykański badacz ukraińskich tradycji ludowych podkreśla, że na sowieckiej
Ukrainie w ciągu zaledwie kilku lat władze wciągnęły w projekt tworzenia
pseudoludowej kultury tysiące ludzi9.
Swoistym „przełomowym dziełem” w historii folklorystyki na Ukrainie stała się antologia ukraińskich ludowych pieśni Українські народні пісні wydana
w Kijowie w 1935 r. Dość wymowny jest fakt, że redaktorem tej książki był Andrij
Chwyla, wówczas jeden z czołowych bolszewickich działaczy w USRR. Przez lata
odpowiadał on w za sprawy agitacji i propagandy na terytorium Ukrainy, był jednym z organizatorów stalinowskich czystek dokonanych na inteligencji republiki.
We wstępie do antologii – zgodnie z duchem czasu – A. Chwyla wysławia Stalina i podkreśla znaczenie jego myśli dla badań nad folklorem10. W samym tomie
umieszczono kilkanaście piosenek wychwalających ustrój komunistyczny oraz jego
zasłużonych działaczy. Między innymi do książki trafiła piosenka opiewająca Petra
Postyszewa – jednego z głównych organizatorów Wielkiego Głodu na Ukrainie.
Właściwie od tej pory rozdziały z piosenkami gloryfikującymi radzieckich
„bohaterów” stały się niezbędnym atrybutem antologii folkloru ukraińskiego.
W miarę wzmacniania kultu Józefa Stalina coraz więcej utworów opiewających „wodzów” poświęcano właśnie jemu. Jeśli we wspomnianej wyżej anto7

Ф. М ил л е р, Сталинський фольклор, Санкт-Петербург 2006, с. 14.

В. А н дрє є в, Діяльність В. Петрова в Етнографічній комісії при ВУАН [в]: „Український історичний журнал”, 2012, №5, с. 91-92.
8

9

В. Нол л , Паралельна культура в період сталінізму, [в]: „Родовід”, №2, 1993, с. 38.

А. Х в ил я, Українська народна пісня [в]: Українські народні пісні, y. А. Хвиля, Київ
1935, с. 5.

10
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logii z roku 1935 w rozdziałach prezentujących „folklor popaździernikowy”
(пожовтневий фольклор) nie ma żadnej piosenki o Stalinie (są natomiast
o Budionnnym, Jakirze, Postyszewie), to w analogicznych książkach wydanych kilkanaście lat później zdecydowana większość utworów poświęconych
„wodzom” opiewa tylko jego. Szczególnie ta tendencja nasiliła się w ramach
obchodów 70-lecia Stalina w roku 1949. W wydanej niedługo po tych uroczystościach antologii o nazwie identycznej z tą wcześniejszą z roku 1935 Українські
народні пісні Stalina wysławia się w kilkunastu pieśniach11. Obraz mądrego
wodza, który kontynuuje sprawę Lenina i zapewnił narodowi radzieckiemu
zwycięstwo w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej przyćmiewa postać samego Władimira Illicza. Charakterystyczne, że spośród 15 piosenek z rozdziału Pieśni
o Leninie i Stalinie o pierwszym wspomina się jedynie w trzech.
Jaki obraz komunistycznych „bogów” wyłania się z ukraińskiego „folkloru
radzieckiego”? W duchu rządowej propagandy przedstawiają one monumentalne odrealnione postacie walecznych i niezłomnych bohaterów toczących
bitwę o świetlaną przyszłość dla narodu – czy to na froncie, czy to w bitwie za
wysokie plony na polach kołchozowych. Wymowa tych piosenek jest zawsze
optymistyczna, w tekstach niejednokrotnie podkreśla się radosny nastrój panujący wokół bohaterów i ich działań (Armia Budionnego wesoło maszeruje
– Армія Будьонного бадьоро йде вперед; rozbrzmiewa dźwięczna piosenka
o Jakirze – пісня котиться дзвінка про Якіра червонарма). Radosne marsze
zwycięskiego komunizmu poetyzując dokonania wysoko postawionych funkcjonariuszy partyjnych, sugerują, że niedosiężni dla zwykłych śmiertelników
„wodzowie” tak naprawdę są niezwykle bliscy każdemu z obywateli. Na przykład,
minister obrony ZSRR Kliment Woroszyłow według twórców sowieckiego
folkloru to nie tylko żołnierz i dowódca, lecz i brat (боєць, командир i брат).
Z kolei Jona Jakir – dowódca Ukraińskiego Okręgu Wojskowego – przedstawiony w piosence jak komunista i czerwonoarmista, ale także jako watażka,
czyli dowódca kozacki (комунар, червонарм, ватажок). Najwięcej epitetów
tego typu, rzecz jasna, przydzielano głównemu bohaterowi sowieckiego folkloru
– Józefowi Stalinowi. Sakralizując „umiłowanego przywódcę” pseudoludowi
twórcy nadają mu cechy bóstwa, które w duchu mitologii totalitaryzmu jest
jednocześnie dalekie i bliskie, groźne i miłosierne.
Українські народні пісні, Ред. П . Ко зицький, О. Зно ск о -Б о р о в сь к и й , Київ 1951,
с. 353–377.
11
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Stalin w ukraińskim radzieckim folklorze to najbliższy i najdroższy człowiek
– ukochany ojciec, mądry nauczyciel (Сталін батько наш, учитель), a także
troskliwy i opiekuńczy budowniczy szczęścia poszczególnych obywateli:
Дорогий і рідний Сталін
щастя й долю нам кує
і життя він нам щасливе
Життя радісне дає12.
Samo imię ubóstwianej postaci w piosenkach tego okresu jest niczym magicznym zaklęciem, które uszczęśliwia „dzieci Stalina”, dodaje siły ludziom
pracującym:
1) Ой Сталіне, батьку любий,
Ім’я твoє любе13.
2) Світи ж нам ясніше сонця
З Кремля золотого,
Кріпне сила у трудящих
В славу ім’я твого14.
Cieszą się Stalinem nie tylko ludzie, lecz i przyroda, która wsłuchuje się
w jego słowa:
Сходить сонце ясне
Веселкою грає
То наш батько Сталін
Слова промовляє15.
Cudowne moce działają na tych, którzy utożsamiają się ze sprawą Stalina.
Otrzymują oni szczególny znak „łaski” – orle skrzydła, czyli atrybut zastrzeżony
w pseudofolklorze jedynie dla Lenina i Stalina:
Сталін дав нам щастя й долю
І крила орлині
Щоб ми високо літали
понад хмари сині.
Według pseudofolkloru sowieckiego Stalinowi i Leninowi – jak przystaje
postaciom ubóstwianym – należy się bardzo długie życie albo i nieśmiertel12

Ibidem, с. 408.

13

Ibidem, с. 376.

14

Ibidem, с. 378.

15

Ibidem, с. 363.
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ność. Dla tekstów tego rodzaju charakterystyczne jest odwołanie się do nigdy
niegasnących gwiazd i księżyca, powtarzające się niby mantra słowa pochwały
dla wodza (честь, слава), regularne powtórzenie przysłówków sugerujących
jego ponadczasowość (вічно, навіки). Takie pseudoludowe piosenki, powstające w gabinetach sowieckich folklorystów lub „we współpracy” z nosicielami folkloru niejako zaklinały rzeczywistość, miały wykreować w wyobraźni
obywateli ZSRR przedstawienie o rządzących krajem jako prawie mitycznych
wszechmogących „bóstwach”.
1)Поки місяць, зорі ясні
І сонце горить
Твоя слава не загасне
Вічно буде жить!16
2)Сталінові честь і слава
Велика, велика!
Хай живе він межи нами
Навіки, навіки!17
Po zapoznaniu się z takimi treściami trudno nie zgodzić się z ukraińskim
filozofem i kulturoznawcą Myrosławem Popowyczem, który zwraca uwagę na
podobieństwa między „religią” komunistycznego totalitaryzmu a archaicznymi
strukturami mitologicznymi18. Można też uznać, że próby wywarcia wpływu
na masową świadomość Ukraińców za pośrednictwem bliskich ludowi form
literackich – przypominających rodzimy folklor – mają cechy psychotechnik,
które miałyby usprawnić proces metamorfozy mieszkańców kraju w obywateli
bezgranicznie oddanych komunistycznym ideałom, jak i „idealnym” przywódcom.
To, że stosowanie takich praktyk na Ukrainie nie bardzo przekładało się
na rzeczywistość pokazują liczne przykłady autentycznego folkloru z okresu
stalinizmu zgromadzone przez zbieraczy folkloru na przestrzeni kilku dziesięcioleci19. W swojej ogromnej większości jest on bardzo krytyczny wobec
społeczno-politycznych zmian zachodzących w kraju pod rządami dyktatora,
16

Ibidem, с. 369.

17

Ibidem, с. 375.

18

М. Попопи ч, Нарис історії культури України, Київ 2001, с. 621.

W ZSRR badania nad autentycznym folklorem tego okresu przerwane były na początku lat
1930. Próby wydania tomików ustnej twórczości ludowej z lat 20.-50. kilkakrotnie podejmowane były przez ukraińską emigracje polityczną, natomiast na szeroką skalę proces zbierania
i wydawania tomików takiego folkloru rozpoczął się dopiero w latach 90.

19
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jak i wobec całego sowieckiego „panteonu”. Nie dziwi zatem fakt, że jedną
z najczęściej używanych przez folklorystów ukraińskich definicji określających
polityczny folklor Ukrainy lat 1920-1950 jest „folklor antysowiecki”20.
Mimo tego, że wykonanie i rozpowszechnianie folklorystycznych tekstów
negatywnie oceniających komunistyczne władze wiązało się z ogromnym
ryzykiem dla bezpieczeństwa, a nawet życia wykonawców, ilość zapisanych
antysowieckich tekstów jest dość pokaźna. Już w pierwszych latach bolszewizacji Ukrainy miejscowy żywioł folklorystyczny ostro reaguje na poczynania
komunistycznych władz. W Dziennikach kijowskiego profesora Serhija Jefremowa prowadzonych w latach 1923-1929 zarejestrowano około 200 utworów
folklorystycznych (dowcipów, przysłów, rymowanek i piosenek), które państwowy aparat represyjny uznał za dowody kontrrewolucyjnej działalności
uczonego21. Ostrze ludowej satyry zarejestrowanej przez Jefremowa w dużej
mierze skierowane było przeciwko najwyżej postawionym działaczom bolszewickim22. Podobnie w folklorze, który powstawał na przestrzeni następnych
dwóch dekad stalinizmu, przywódcy totalitarnego reżimu pozostawali na satyrycznym celowniku. Strategia terroru realizowana przez stalinowski aparat
represji nie zdołała przerwać tradycji ukraińskiego folkloru politycznego, który
tak bujnie się rozwinął w latach 20-ch. Można by rzec, że autentyczna ustna
twórczość ludowa była zauważalnym elementem biernego oporu Ukraińców
wobec sowietyzacji kraju, który rozwścieczony Stalin na początku 1933 r. nazwał „cichą wojna”.
W interpretacji twórców folkloru komunistyczny „ikonostas” bardziej przypomina wystawę karykatur. Zgodnie z tradycją ludowego karnawału wytworzyli
oni świat „na opak”, w którym totalnie zburzono obowiązującą w ZSRR hierarchię autorytetów i wartości. Świat przedstawiony w ukraińskim politycznym
folklorze diametralnie różni się od tego, który istniał w sowieckim pseudofolkР. К ир ч ів, Двадцяте століття в українському фольклорі, Львів 2010, с. 302–313;
М. Л ан ов ик , З. Лановик, Українська усна народна творчість, Київ 2001, с. 39;
В. І ван е н к о, О. Гарник, А. Голуб, Міра комізму проти міри тоталітаризму (практика комуністичного будівництва в світлі українського фольклору), [b]: „Докса”, вип.1,
Одеса 2002, с. 107; Ю. Колісник, Антирадянський фольклор як вияв протесту тоталітарного засиллю, [b]: „Вісник Черкаського університету”, Ред. В. Мусієнко, Вип. 95, Черкаси 2006, с. 153.
20

21

С. Єфре мов, Щоденники. 1923-1929, Київ 1997, с. 31.

Zob.: М. Ч орнопиский, Фольклорна політична сатира 20-х років ХХ століття,
Львів 2001, с. 8–101.
22
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lorze. Jego bohaterowie pozbawieni jakichkolwiek cech postaci monumentalnych, ideałów „nie z tego świata”, nawet trochę nie przypominają kogoś, kto ma
charyzmę lidera. Są natomiast postaciami miernymi, wysoce egoistycznymi,
które wcale nie są przejęte troską o przyszłość współobywateli, raczej troszczą
się o własny dobrobyt, co więcej – pochłonięte są namiętnościami cielesnymi.
Satyra ludowa obala mit duchowej nieśmiertelności „wodzów”, kreowany
w masowej kulturze sowieckiej, w tym w pseudofolklorze. Jednym z najczęściej powtarzanych wątków w piosenkach i dowcipach o Leninie jest motyw
jego śmierci. W autentycznym folklorze nie ma nawet cienia tej powagi, którą
otaczano temat „odejścia wodza” w kulturze oficjalnej. Świadek epoki Serhij
Jefremow w sowieckim kulcie zmarłego Lenina widział stricte religijne rytuały.
W swoim dzienniku między innymi zaznaczał: „To wystawianie jego [Lenina – R.K.] ciała dla „uwielbienia” (właśnie tak napisane w ceremoniale!), ten
grobowiec z zabalsamowanym ciałem (jak relikwie), te wystawne bizantyjskie
uroczystości… Czy to nie religijne formy?”23.
Ludowa satyra bezwzględnie poddaje symbolicznej profanacji zabalsamowane i złożone w mauzoleum ciało Lenina. Na określenie tych zwłok folklor
konsekwentnie używa słowa „trup”, co nie do pomyślenia było w pseudoludowej
twórczości sowieckiej. Jak zanotował w swoim dzienniku profesor Jefremow
w latach 20. krążyły plotki, że mauzoleum zostało zalane fekaliami na skutek
awarii kanalizacji, co znalazło swoje odbicie w folklorze:
Угас российский наш мессия
И благодарная Россия
Под звуки пушек и мортир
Спустила труп его в сортир24.
Jefremow podkreślał, że obrazoburcze wierszyki o pogrzebie Lenina w kloace były bardzo rozpowszechnione. W ciągu jednego tylko dnia słyszał on je co
najmniej pięć razy: Николай почил в Бозе, а наш Ленин – в навозе.
Motyw przykrego zapachu unoszącego się nad zwłokami „wodza proletariatu” pojawia się także w dowcipach powstałych tuż po pogrzebie „wiecznie
żywego”. W jednym z takich żartów efekt komiczny to skutek gry słów – „duch”
nieśmiertelnego wodza, który się unosi nad rozżalonym tłumem, tak naprawdę jest zapachem z kanalizacji. Na transparencie grupy asenizatorów, którzy
23

С. Єфре мов, op.сit., c. 62.

24

Ibidem, с. 99.
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przyszli pożegnać się z ciałem Lenina było napisane: Ленін помер, але його
дух витає поміж нами!25
Folklor lat 20. parodiował państwową kampanię uwieczniania zmarłego
Lenina, wyśmiewał m.in. stawianie mu licznych pomników o wątpliwej wartości
artystycznej, nadawanie jego imienia ulicom, miejscowościom oraz rozmaitym instytucjom. Przykłady takich satyrycznych utworów zanotował w swoim
dzienniku S. Jefremow. W ocenie anonimowych twórców ludowej satyry imię
Lenina jak najbardziej nadaje się na nową nazwę dla kiły – „pierwszej czerwonej choroby”: Нет больше сифилиса! Во внимание к революционным
заслугам Ильича, сифилис переименовыется в первую Красную болезнь
имени Ленина. Niektóre tak dotkliwe drwiny, jak powyższa szybko folkloryzowały się, przenikały do języka potocznego. We wspomnianym diariuszu
opisano ciekawy pod tym względem obrazek z kijowskiej rzeczywistości 1924
r. Narzekając na upadek moralności wśród młodych ludzi, Serhij Jefremow
ubarwia język swojej opowieści elementami „nowego folkloru”. Według niego,
kilkadziesiąt nastoletnich wychowanek domu dziecka imienia Lenina zachorowało właśnie na „czerwoną chorobę im. Lenina”26.
Ciekawa jest uwaga Jefremowa o tym, że temat fizycznej i psychicznej
ułomności głowy sowieckiego państwa pojawiał się w ludowej satyrze już za
jego życia. Swoje obserwacje profesor ilustruje dowcipami o chorobie Lenina, która przykuła „najstarszego” bolszewika do wózka inwalidzkiego na rok
przed śmiercią. Według jednego z ówczesnych kawałów dolegliwość „wodza”,
na skutek której „bez rąk i bez nóg i bez głowy leży”, jest dowodem na istnienie
Boga27. W innym dowcipie sowiecki agitator jako argument genialności Lenina
wykorzystuje fakt jego psychicznego upośledzenia: Тепер відомо, товариші,
що у т. Леніна тільки ¼ мозку була нормальна. І от п’ять років цей чоловік
правив Росією тільки четвертиною мозку. Хіба ж не геніальний…28.
Sowieckiemu mitowi „nieśmiertelności wodza” folklor przeciwstawia własną wizję „życia” komunistycznego przywódcy po zgonie. Nawiązując do popularnych fabuł ludowej satyry twórcy politycznego folkloru lat 20. pokazują
Lenina w typowych dla folklorystycznej tradycji sytuacjach. Próbuje on trafić
25

Ю. Се ме н к о , Народне слово, Лobib 1992, с. 46.

26

С. Єф р е мов, op. cit., с. 121.

27

Ibidem, с. 76.

28

Ibidem, с. 77.
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do raju, rozmawia ze świętym Piotrem, czasami poucza z zaświatów swoich
partyjnych towarzyszy. Najczęściej takie treści pojawiają się w dowcipach. W kilku publikacjach ukraińskiego folkloru antysowieckiego w różnych wariantach
powtarza się dowcip o tym, jak Lenin wbrew zakazowi przedostał się przez
rajską bramę. Udało mu się to dopiero wtedy, gdy zgodził się na nielegalne
przekroczenie granicy raju w worku jako „barachło” Karola Marksa29. W innym
wariancie tego żartu Lenina po śmierci nawet do piekła nie chcieli przyjąć. Бо
там не було муки, якою можна було б покарати за його злочини – tłumaczy się w dowcipie. Dopiero w torbie – jako „barachło” Marksa – wrzucono
go w królestwo szatana30.
Zdarza się, że w ukraińskiej ustnej twórczości ludowej lat 20-30. obraz
Lenina przybiera cechy wręcz demoniczne. Ciekawy przykład ludowych wyobrażeń na temat jego postaci zapisano w roku 1931 na Donbasie we wsi Nowoswitiwka. Relacje zarejestrowano w ramach programu zbierania „nowego”
folkloru zorganizowanego przez Komisję Etnograficzną Wszechukraińskiej
Akademii Nauk. Lokalny korespondent tej komisji dał członkom kółka krajoznawczego zadanie – zapisywać od kołchoźników materiały folklorystyczne
na temat Włodzimierza Iljicza. W ramach tego zadania uczeń 7 klasy zapisał
„oryginalny utwór apokaliptyczny” o 80-letniej staruszce, która przewidziała
czas strasznych rządów Lenina. W jej opowieści Lenin jest istotą pozbawioną
cech człowieka, wrogo nastawioną do wszystkiego żywego: звір – не птиця
і не людина, і не скотина, а сам собі якийсь видимий ворог для людей,
звірів та для птиці31.
Najczęściej jednak w politycznym folklorze ukraińskim Lenin się pojawia
jako postać komiczna. W ludowej satyrze uwypukla się jego głupotę i chciwość.
Według czastuszek właśnie osobista pazerność Lenina jest przyczyną znienawidzonej przez chłopów ukraińskich rozbójniczej sowieckiej polityki podatkowej.
Послухайте, мужички!
Вам бумажка ясна:
заплатіть ви од корівки
по три хунти масла.
А ще ж цього мало –
29

Ibidem, c. 62; Ю. Семенко, op.cit, с. 47.

30

Ю. Се ме н к о , op. cit., с. 47.

31

Український політичний фольклор, op. cit., с. 50.
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дайте ви і сала,
і сінця, і мясця,
і з-під куриці яйця32.
W oczach nosicieli folkloru „wódz” bolszewików do śmierci żywił wobec
Ukrainy nienawiść. Powtarzającym się wątkiem w ludowej satyrze jest „testament” umierającego Lenina przeznaczony dla Stalina, który przejął po nim
władzę. Ponoć na łożu śmierci Iljicz zapowiedział swojemu następcy, by ten
trzymał Ukraińców w ryzach, męczył ich głodem i represjami. Jak można się
domyślać, tego rodzaju satyryczne testamenty parodiowały sowieckie pseudofolklorystyczne piosenki, które wynosiły pod niebiosa Stalina, jako namaszczonego przez Lenina na kontynuację jego sprawy. Porównajmy:
Коли Ленін умирав – Отоді-то, як Ленін-сокіл помирав,
Сталіну приказував, Товаришу Сталіну слова переказував:
Щоби хліба не давав, Продовжуй, товаришу, правеє діло –
Сала не показував33. Приведи людей до Комуни сміло!34
Trawestując ceremonie intronizacji, folklor pokazuje nowego komunistycznego „króla” z symbolami władzy, które pasują tyranowi. W jednej czastuszce
zamiast berła podano mu bicz:
Поховали Ілліча,
Дали Сталіну бича,
Сидить Ц.К. у Кремлі
Із Сталіном на чолі35.
Na ogół antysowiecki folklor ukraiński chętnie odnosi się do stworzonego
przez komunistyczną propagandę mitu nierozłącznych przyjaciół – Lenina
i Stalina, którym w ówczesnym pseudofolklorze zarezerwowano szczególnie
poetycki obraz „dwóch sokołów”36. Na tak patetyczne opiewanie „wodzów”
twórczość ludowa odpowiedziała satyryczną antytezą. W autentycznym folk32

Ibidem, с. 19.

Г. Сенькo, Правдивий український фольклор під совітами. Укр. приповідки, частівки,
Дешева бібліотека Нового Шляху, Вінніпеґ 1947, с. 9.
33

Українські народні думи та історичні пісні, Ред. П . Пав лій , М . Род іна , М . Ст ель мах , Київ 1955, с. 345.

34

35

Ibidem.

Dokładniej o tym pisałem [w:] R. Kramar, Lenin i Stalin w sowieckim folklorze
i pseudofolklorze [w:] Komunistyczni bohaterowie, Pod red. M . B o g u sł aw sk ie j, Z . G ręb e ck ie j, E . Wrób le w sk ie j-Tro chimiuk , t. 1,Kraków 2001, s. 84–86.
36
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lorze zamiast fruwania pod obłokami dwaj komunistyczni przywódcy są jak
najbardziej uziemieni. Co więcej – jak przystało na karnawał ludowy – widzimy
władców komunistycznego panteonu odartych z majestatu, przywdzianych
natomiast przez lud w karykaturalne szaty. Chodzą oni po błocie, jeżdżą na
świniach, suszonych rybach, w kieszeniach noszą jedzenie najuboższych –
cebulę i śledzie. Zachowują się przy tym, jak rozbójnicy, którzy grabią nawet
„hołotę”. Folklor nie szczędzi pod ich adresem uszczypliwych charakterystyk,
takich jak „kieszonkowiec”, „koniokrad”:.
1. Ходить Ленін по горі,
Сталін по болоту.
Ленін грабив буржуїв,
Сталін вже й голоту37.
2. На столі стоїть тарілка,
На тарілці виноград,
Ленін був карманний злодій,
Йосип Сталін – конокрад38.
Typową w ukraińskiej ludowej satyrze z okresu kolektywizacji wsi jest folklorystyczna alegoria triumfu niesprawiedliwości. Na pocz. lat 30., kiedy Ukraina
cierpiała na skutek sztucznego głodu, wyobraźnia ludowa przedstawiała politykę władz jako bezczelną ucztę podczas dżumy. W jednej z czastuszek Lenin
i Stalin (warianty – Lenin i Krupska) wesoło tańczą na widok głodowych racji
żywnościowych kołchoźników:
Ленін грає на баяні
Сталін вдарив гопака,
Шо у нашому колгоспі
Дали – сто грам на їдока39.
Zapisana na Ukrainie ustna twórczość ludowa ochoczo kontestuje sowieckie plany pięcioletnie, wyśmiewa obiecanki Stalina wyprzedzenia w rozwoju
gospodarczym Stany Zjednoczone. To, że takie deklaracje nijak się mają do
sowieckiej rzeczywistości folklor pokazuje poprzez symboliczne poniżanie
„wszechmogących” władców na Kremlu.
37

Г. Се н ьк о, op. cit., c. 28.

38

Ibidem, с. 10.

39

Ibidem, с. 15.
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Їде Сталін на тарані,
Оселедець у кармані,
Часником він поганяє
Америку доганяє40.
Popularnym bohaterem ludowej satyry w latach 20. był bliski współpracownik Władimira Lenina i największy partyjny rywal Józefa Stalina – Lew Trocki.
Właśnie Lenina razem z Trockim folklor obarcza winą za ustanowienie reżimu
bolszewickiego na Ukrainie oraz politykę „wojennego komunizmu”: „Ленін,
Троцький наварили каші, пропили, прогуляли Україну нашу!”41 Czastuszki
z różnych regionów kraju pokazują typowe sytuacje z okresu lat 1918-1921,
kiedy miały miejsce masowe przymusowe ekspropriacje u chłopów produktów
rolnych. Lenina wraz z Trockim pokazano w tych utworach jako pospolitych
złodziei, którzy grabią obory na wsi.
Лені Троцького спросив:
– Де ти гречки накосив?
– Комуністів посилав,
По засікам вигрібав42.
W ukraińskim folklorze politycznym znalazły także swoje odbicie waśnie
komunistycznych „bogów” o przywództwo na Kremlu. Spory te śledziły miliony sowieckich obywateli, wiążąc z nimi nadzieje na polityczne zmiany w kraju.
Wspominał o tym w swoim dzienniku Jefremow, a nawet ilustrował sowiecką „grę
o tron” ówczesnymi dowcipami. Satyra ludowa wyśmiewała dwóch najważniejszych uczestników tego kremlowskiego sporu – Stalina i Trockiego. W folklorze
obaj są postaciami groteskowymi, niegodnymi pełnienia tak wysokich państwowych funkcji. W opozycji do wczesnosowieckiego mitu Trockiego jako głównego organizatora Armii Czerwonej folklor wykreował obraz polityka-pajaca.
W czastuszkach niegdyś groźny komisarz ludowy spraw wojskowych pojawia się
jako jeździec, który jeździ raz na kozie, raz na psie, potrafi siedzieć z Leninem
przy flaszce, a potem cieszyć się z jego śmierci, ponieważ będzie mógł przejąć
po zmarłym władzę43. Twórcom folkloru nie uszła uwadze porażka Trockiego
w konflikcie ze Stalinem, po którym wyrzucono go z partii bolszewickiej:
40

Ibidem, с. 17.

41

Український політичний фольклор, op. cit., с. 16.

42

Ibidem, с. 20.

43

Zob.: Ibidem, с. 16-21.
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На дубі, на вершині
Сидить Троцький в кожушині,
Кожушина лупонить,
Троцький з партії летить44.
Już po przegranej Trockiego w walce o przywództwo w partii Jefremow
zanotował w Kijowie charakterystyczny dowcip. Efekt komiczny osiągnięto
w nim poprzez wykorzystanie popularnego w antysowieckim folklorze motywu
testamentu wodza. W tym przypadku chodzi o ostatnią wolę zdegradowanego
przez Stalina – Trockiego. Polityk zapowiedział, żeby partia zabalsamowała
jego mózg w spirytusie, po czym spirytus przekazała Aleksiejowi Rykowowi,
a mózg po badaniach – Józefowi Stalinowi: „З заповіту Троцького: мозок мій
по смерти покласти в спирт, а тоді, дослідивши, спирт передати Рикову,
а мозок – Сталіну”45. W ten sposób satyra ludowa wykpiła ograniczoną inteligencją Stalina i uzależnienie od alkoholu Rykowa, ówczesnego szefa sowieckiego rządu.
W niektórych utworach obiektem ludowej satyry są dwaj kremlowscy
oponenci. W czastuszce z Donbasu Stalin wykonuje plan pięcioletni, jeżdżąc
na suszonej rybie, a Trocki tymczasem je na łące końską nogę – „sowiecką
wołowinę”.
Сталин едет на таране, а селедка у кармане,
Цибулей поганяет, пятилетку выполяняет.
Сидит Троцкий на лугу, гризет конскую ногу,
Что это за гадина, советская говядина46.
Nawet chluba komunistycznej propagandy – Armia Czerwona w ówczesnym ukraińskim folklorze figuruje jako zakładniczka nieudolnej sowieckiej
polityki gospodarczej. Satyra ludowa kpi z domniemanej gotowości wojska
do wojny, w którym konie z kawalerii Budionnego puszprzerobionoczono na
kiełbasę:
Товаришу Ворошилов!
Війна вже на носу,
А кінниця Буденного
44

Ibidem.

45

С. Єф р е мов, Щоденники, op. cit., с. 737.

Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства,
фольклористики та етнології, Ф.1-7, од. зб. 866, арк. 17.

46
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Пішла на ковбасу47.
Ujęta w ten sposób sprzeczność między wzniosłymi hasłami komunistycznej propagandy a ubóstwem sowieckiego bytu była źródłem komizmu, który
silnie oddziaływał na wyobraźnie odbiorców folkloru. Według relacji jednego
ze świadków epoki totalitaryzmu na Ukrainie, w oczach ówczesnej młodzieży
obraz Stalina z oficjalnej kultury sowieckiej zdecydowanie przegrywał w porównaniu z obrazem „wodza” wykreowanym w ustnej twórczości ludowej:
Mimo tego, że w szkole uroczyście recytowaliśmy Człowiek stoi w zwieńczonym gwiazdą Kremlu, w swojej wyobraźni widzieliśmy Stalina nie tam,
gdzie go ustawił poeta, a wierzchem na suszonej rybie lub w innych śmiesznych
okolicznościach48.
Uwypukleniu w autentycznym folklorze ukraińskim uległy nie tylko negatywne cechy charakteru komunistycznych przywódców, lecz i osobliwości
fizyczne. Lenin widziany oczyma ludowej satyry jest podobny… do cegły, Stalin
ma „krzywe kolana”, Trockiego cechuje zły język, ale dobry węch etc.
1)Наробили кирпича по способу Ілліча
Який кирпич – такий Ілліч49.
2)Оце ж теє галіфе, кривії коліна
Але щось тут не таке, бо Вкрaїна гине50.
Na ogół groteskowe cechy możemy znaleźć u wszystkich postaci z komunistycznego „panteonu”, a których wielkość i nieomylność, kontestowała ustna twórczość
ludowa w okresie stalinizmu. Folklor parodiuje wygląd i zachowania czołowych
działaczy reżimu bolszewickiego tworząc tym samym antytezę do postaci nowych
komunistycznych „świętych” z kultury oficjalnej. Satyra ludowa ośmieszając Lenina,
Stalina i innych sowieckich polityków uderza w jeden z najważniejszych mitów
ZSRR o założycielach komunistycznego imperium jako ludziach o nieskazitelnej
reputacji. Istotnym wspólnym elementem wizerunku sowieckich „wodzów” w folklorze ukraińskim jest podkreślanie ich cielesności, uwypuklanie takich cech jak
żarłoczność, chciwość i żądza posiadania. Trawestując komunistyczną propagandę,
która wysławiała przywódców ZSRR, folklor niejako sprowadza komunistycznych
„bogów” na ziemię – odmitologizuje ich i desakralizuje.
47

Ibidem, c. 28.

48

М. Ше в ч ик, Медаль за молитву, [b]: „Людина і світ”, 1991, № 2, с. 22.

49

Г . Се н ь к о, op. cit., c. 20.

50

Ibidem, с. 27.
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„SYPHILIS IS THE FIRST RED DISEASE NAMED AFTER LENIN”. EMBODYING AS A WAY OF
DESACRALISATION THE COMMUNIST „SAINTS” IN ANTI-SOVIET UKRAINIAN FOLKORE
(1920s – 1950s)
Ukrainian authentic folklore of 1920s – 1930s is very critical against the
communist regime and the leaders of the Soviet state. An important common
element of Soviet „leaders” image in Ukrainian folklore is their physicality such
as gluttony, greed and extreme selfishness. Traversing communist propaganda,
which praised the leaders of the USSR, folklore pulls the communist „gods”
onto earth demythologizing and desecrating them.
Key words: Ukrainian folklore, Stalinism, communist propaganda,
demythologization.
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CIAŁO JAKO METAFORA POLITYCZNA
W UKRAIŃSKIEJ SZTUCE WSPÓŁCZESNEJ

Tematem artykułu jest refleksja nad ciałem i cielesnością w ukraińskiej sztuce
współczesnej. Interesują mnie następujące zagadnienia związane z cielesnością
w sztuce: ciało i władza, ciało i choroba (wykluczenie), ciało i seksualność.
Nurt współczesnej sztuki ukraińskiej, o którym piszę przebiega na pograniczu
twórczości i socjologii. Współczesna sztuka ukraińska jest przede wszystkim
reakcją na sytuację społeczną i polityczną, w związku z tym podejmowana
przez nią refleksja nad turpistyczną stroną cielesności nierozerwalnie łączy
się z zagadnieniami opresyjności norm społecznych i obyczajowych, formami
cenzury, funkcjonowaniem administracji państwowej, sądownictwa i służb
bezpieczeństwa, a także z kwestią warunków mieszkaniowych i socjalnych.
Artystyczną refleksję nad ciałem przedstawię na przykładzie projektów grupy
REP, Mykyty Kadana i Ołeksandra Wołodarskiego. Kwestię wykluczenia chorego ciała podejmuje grupa REP w projekcie Wielka Niespodzianka (Велика
несподіванка), przemoc organów władzy wobec obywateli analizuje Mykyta
Kadan w pracy Pokój zabiegowy (Процедурна кімната) oraz Ołeksandr Wołodarski w happeningu Tu nie Europa (Здесь тебе не Европа). Wykorzystanie
seksualności jako metafory realizuje Wołodarski w jednym z happeningów
z 2009 r., zorganizowanym pod siedzibą Rady Najwyższej Ukrainy.
Refleksja nad cielesnością w sztuce ukraińskiej jest podejmowana od przełomu lat 80-90-tych, i pozostaje nierozerwalnie związana z panującą wówczas sytuacją polityczną, społeczną i kulturową.1 Sztuka ukraińska, uwikłana
w dyskurs postkolonialny,2 ukazywała cielesność uwikłaną w sytuację opresji,
1
Г. С к л я р е н к о, Нова хвиля і українське мистецтво кінця ХХ століття [b]:„Сучасне
мистецтво”, 2009, Nr. 6, c. 189.

W ukraińskich dyskusjach o postkolonializmie ważną rolę odgrywają badacze emigracyjni,
przede wszystkim amerykański badacz George Grabowycz i australijski Marko Pawłyszyn. Istot2
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a więc jako obiekt władzy, przemocy czy tresury. Kwestie władzy kulturowej
i politycznej nad ciałem, pozostają aktualne również dziś w twórczości młodego
pokolenia artystów, takich jak Mykyta Kadan, Ewgenija Bilocerkiwec czy Ołeksandr Wołodarski. Definiując swoją działalność jako politycznie i społecznie
zaangażowaną artyści nie unikają trudnych tematów, a ciało oraz różnorodne
formy przemocy wobec niego stanowią ważny motyw ich twórczości. Złożone
relacje ciało-władza-polityka zostały poddane analizie w wielu projektach grupy
REP, indywidualnych pracach Mykyty Kadana czy Ołeksandra Wołodarskiego.
Współczesna sztuka ukraińska analizuje napięcia pojawiające się w kulturze
i w społeczeństwie. Do bezpośredniej dyskusji o cielesności w jej politycznym
i społecznym aspekcie zachęcała wystawa Ukraińskie ciało, zorganizowana
w 2012 r. w Kijowskim Centrum Kultury Wizualnej przy Uniwersytecie Akademia Kijowsko-Mohylańska.3 Wystawa została zamknięta, co wywołało oburzenie w środowisku artystów. Przeciwko zamknięciu wystawy wystąpiło wielu
twórców ukraińskich, w tym dawny lider grupy REP, laureat głównej nagrody
PinchukArtCentre w 2011, Mykyta Kadan.4 Na wystawie swoje prace wystawiło
17 młodych artystów. Tematem był – zgodnie ze słowami aktywisty Centrum
Kultury Wizualnej Ołeksija Radyńskiego – społeczny wymiar cielesności.
Przedstawione projekty dotyczyły zagadnień biedy, wykluczenia społecznego,
pornografii, ale także problemów „przyziemnych”, błahych, acz wywierających
na ową cielesność wpływ bezpośredni, takich jak: ciężkie warunki mieszkaniowe, i sanitarne.5 Wystawa zachęcała do analizy cielesnego doświadczenia
współczesnego mieszkańca Ukrainy, do spojrzenia na społeczeństwo jako na
„środowisko funkcjonowania ciała.6 Okazało się jednak, że pomimo obecnej
w sztuce ukraińskiej już od lat 90-tych tradycji krytycznej (twórczość Arsene są również, znane polskiemu czytelnikowi prace Mykoły Riabczuka. O problemach tożsamościowych, kontekście postkolonialnym i posttotalitarnym patrz: Ola Hnatiuk, Pożegnanie z imperium. Ukraińskie dyskusje o tożsamości, Lublin 2003; Bogusław Bakuła, Studia postkolonialne
w Europie Środkowej oraz Wschodniej 1989-2008. Kwerenda wybranych problemów w ramach
projektu badawczego, w: Kultura po przejściach, osoby z przeszłością. Polski dyskurs postzaleznościowy – konteksty, perspektywy badawcze, red. Ryszard Nycz, Kraków 2011, s. 137–167.
3
O. F o r o s t y n a, Ukraińskie ciało, http://www.dwutygodnik.com/artykul/3614-ukraina-2012-ukrainskie-cialo.html, [22.08.2014].
4

http://prize.pinchukartcentre.org/ua/news/25721, [09.10.2014].

P. P i e ni ą ż e k, O. R a d y n s k i, Nie pozwolimy zamknąć Centrum Kultury Wizualnej, http://
www.krytykapolityczna.pl/Serwisukrainski, [04.02.2014].
5

6

K. К а п л ю к, Українське тіло закрили на ключ, http://www.dw.de, [18.10.2014].
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na Sawadowa, Charkowskiej Szkoły Fotografii Społecznej, Serhija Bratkowa,
Wasylija Cagolowa), określone sposoby przedstawiania ciała nadal wzbudzają
w ukraińskim społeczeństwie wiele kontrowersji.
Stwierdzenie, że ciało to nie tylko biologia jest banalne. O kulturowym
jego uwarunkowaniu napisano niemało, a nurt antropologii ciała rozwija
się od kilku dziesięcioleci, analizując ludzką cielesność w szeroko rozumianym wymiarze kulturowym, społecznym, religijnym i filozoficznym.
W latach 80-tych zainteresowanie badaczy przesuwa się z relacji ciało-społeczeństwo na ciało-polityka /ciało-władza. Oczywistym stymulatorem są
tu prace Michaela Foulcauta, który traktował ciało jak część „technologii
politycznej.”7 Na przesunięcie perspektywy badawczej wpłynęła też analiza
kondycji człowieka współczesnego. Jak zauważa Zbigniew Libera „człowiek
i jego ciało nigdy nie był tak kontrolowany, dyscyplinowany i urabiany jak
obecnie […] od początków nowoczesności następuje stały wzrost wiedzy,
więc i władzy nad ciałem.”8
Z kolei w trójkącie ciało-władza-polityka najistotniejszy wydaje się być
projekt Mykyty Kadana, Jewhenii Biłoruseć i Ołeksandra Wołodarskiego
z 2010 r. zatytułowany Eksperyment sądowy (Судовий експеримент).9 Zaprezentowany w ramach wystawy Spojrzenia (Погляди) w kijowskim Centrum Badań Kultury Wizualnej projekt był akcją protestu przeciw metodom
stosowanym przez ukraiński wymiar sprawiedliwości oraz wyrazem solidarności z artystami, przeciwko którym toczono procesy sądowe (należał do
nich miedzy innymi Ołeksandr Wołodarski i Jewhenija Biłoruseć, karani za
aktywizm społeczny, i akcje artystyczne, uznane za naruszające zasady przyzwoitości)10. Kanwą wystawy stał się problem przemocy w sferze politycznej,
prezentowany przez zagadnienia ograniczania wolności słowa, łamania praw
człowieka, aresztów aktywistów, kryminalizacji społeczeństwa, przemocy
wobec obywateli ze strony milicji a także działania Narodowej Komisji ds.
7
Z. L i b e r a, Antropologia ciała [w:] Doświadczane, opisywane, symboliczne. Ciało w dyskursach kulturowych, pod red. K. Łeńskiej-Bąk, M. Sztandary, Opole 2008, s. 11.
8

Ibidem, s. 11.

9

http://hudrada.tumblr.com/court%20experiment, [18.10.2014].

Ołeksandr Wołodarski oskarżony o akt zbiorowego chuligaństwa i na mocy paragrafu 296
art. 2 Kodeksu karnego Ukarany skazany na rok ograniczenia wolności; http://life.pravda.com.
ua/culture/2011/02/28/73849/ [11.08.2015].

10
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Obrony Moralności Publicznej11 która jest w istocie instytucją cenzurującą
sztukę i inne dziedziny życia.12
Jedną z prezentowanych na wystawie prac był zapis video z performance’u Ołeksandra Wołodarskiego Tu nie Europa (Здесь тебе не Європа). Akcję
młodego artysty można zinterpretować w kategoriach ciała jako „miejsca”,
w którym zapisywana jest wiedza, czy jako „tekstu” praktyk kulturowych na
wielu poziomach doświadczenia. Zbyszko Melosik stwierdza, iż „ciało […]
staje się tekstem, w który wpisywane są różnorodne konfiguracje społecznie
skonstruowanych znaczeń.”13 Tym sposobem człowiek odbiera kulturę nie
tylko na poziomie intelektualnym, ale i cielesnym, ciało staje się receptorem
systemu norm. Stąd wniosek, iż ciało można „odczytać” a niekiedy wręcz
czytać w sensie dosłownym. Czytanie ciała nabiera namacalnej, krwawej
dosłowności w preformance Ołeksandra Wołodarskiego. Tytułową frazę –
Здесь тебе не Європа – artysta usłyszał podczas jednego z przesłuchań
w toczącym się przeciw niemu postępowaniu, gdy poprosił o możliwość
kontaktu z adwokatem.14 Nagranie video ukazuje proces tatuowania frazy
na plecach artysty. Istotne, że tatuaż wykonywany jest maszynką bez tuszu,
w związku z czym na plecach artysty powstaje krwawa rana, układająca się
w informację o nie-europejskiej przestrzeni, w której obywatelom odmawia się podstawowych praw.15 Oczywista jest tu analogia z opowiadaniem
Franza Kafki Kolonia karna, oraz metafora zniewolonego ciała, na którym
opresyjne normy zapisywane są bezpośrednio, w postaci krwawiących ran.
Zmieniając się w blizny, rany te kształtują nie tylko ciało, ale i świadomość
jednostki. O kulturowym urabianiu ciała pisał Michael Foucault, podkreślając
nierozdzielność pojęć wiedzy i władzy. Zbigniew Libera w następujący sposób
reasumuje refleksję francuskiego filozofa „Ciało traktowane jak podatne ciasto
urabiane przez odpowiednie systemy nakazów, kar i nagród, serie instrukcji
dotyczących odżywiania się, pracy, higieny, życia seksualnego, odpoczynku
11

http://www.europapraw.org/files/2011/10/ustawa_moralnosc_pub.pdf, [24.06.2015]

В. А р т ю х, Візуальні докази судового експерименту, http://commons.com.ua,
[24.06.2015]

12

13

Z. M e l o s i k, Tożsamość, ciało, władza, Poznań-Toruń 1996, s. 63.

14

http://livasprava.info/content/view/2465, [24.04.2015]

F. Л а н д и х о в а, „Здесь тебе не Европа” как приговор, http://artukraine.com.ua/a/quotzdes-tebe-ne-evropaquot-kak-prigovor/#.VZ_SGl_tmko, [30.09.2010]

15
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[…] Władza i wiedza wypisują na ciele pismo blizn. […] Podmiot psychiczny
– dusza, „ja” – rodzi się zatem na styku władzy/wiedzy i ciała, jest skutkiem
ujarzmienia, częścią panowania nad ciałem.”16
Sam artysta interpretuje swoją akcję jako komentarz do ukraińskiej rzeczywistości zarówno w wymiarze społecznym, jak i geo-kulturowym. Archetypowy
obraz Europy jako przestrzeni określonych wartości przeciwstawia amorficznemu obszarowi nie-Europy. Wołodarski stwierdza: „Fraza idealnie ilustruje
nie tylko zasady działania ukraińskich organów prawnych, można ja odnieść
do wszystkich sfer naszego życia, z praw człowieka poczynając i kończąc na
segregacji śmieci, […] Archetypowej Europie w świadomości masowej przeciwstawiona jest bynajmniej nie Azja, a właśnie swoista nie-Europa – przestrzeń
pustki, całkowitego prawnego i moralnego nihilizmu.”17
Warto dodać, iż performance, za który przeciw artyście wszczęto postępowanie karne miał również wymiar w najwyższej mierze cielesny. W 2009
roku na znak protestu przeciw wzrastającej cenzurze Wołodarski wraz ze swoją partnerką, rozebrawszy się na ulicy, przez kilka minut imitowali stosunek
seksualny. Pikanterii całej sprawie dodawał fakt, że odbyło się to pod siedzibą
parlamentu (Rady Najwyższej). Zrealizowana przez Wołodarskiego prowokacja stanowiła połączenie akcji artystycznej z manifestacją polityczną. Nagie
ciała artysty i jego partnerki posłużyły jako metafora bezwstydu, z jakim władza – nic w przeciwieństwie do artysty nie imitując – „gwałci” państwo i jego
obywateli. Dmytro Desjateryk pisze, iż akcja Wołodarskiego odbyła się „pod
jednym z największych domów publicznych w Europie. Ci, przeciw którym
wystąpił Wołodarski […] niczego nie imitują: polityko-urzędnicza zgraja po
prostu gwałci kraj. Chamsko, agresywnie, bez żadnych wyrzutów sumienia,
każdego dnia.”18 Za kilkuminutowy performance artysta został zatrzymany na
16

Z. L i b e r a, op. cit. s.19.

Tekst oryginalny: „Фраза ідеально ілюструє не лише принципи роботи українських
правоохоронних органів, її можна спроектувати на всі сфери нашого життя, починаючи з прав людини і закінчуючи сортуванням сміття, (…) Архетиповій „Європі” у
масовій свідомості протиставляється зовсім не „Азія”, а саме певна „не-Європа” –
простір пустоти, абсолютного правового та морального нігілізму” [tu i dalej tekście
tłumaczenie z języka ukraińskiego – Marta Zambrzycka], http://livasprava.info/content/
view/2465, [24.04.2015].

17

Oryginalny tekst: „під одним із найбільших будинків розпусти в Європі. Ті ж, проти кого
протестував Володарський (…) нічого не імітують: політико-чиновницька братія просто
18
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dwa miesiące aresztu, poddany upokarzającym przesłuchaniom, oskarżony
o akt „zbiorowego chuligaństwa”.
Inną z prac, zrealizowanych w ramach projektu Eksperyment sądowy był
zestaw ośmiu talerzy, na których Mykyta Kadan odtworzył brutalne praktyki, stosowane przez milicję ukraińską. Projekt otrzymał nazwę Процедурна
кімната (Pokój zabiegowy) Każdy z talerzy ozdobiony został rysunkiem, przedstawiającym jakiś rodzaj tortur, (podduszanie, łamanie palców, przykuwanie do
kaloryfera, przypiekanie, bicie, gwałt.) Według obrońców praw obywatelskich
wszystkie te procedury były praktykowane w komendach milicji. Charakterystyczne jest, że na rysunkach Kadana twarze torturowanych są spokojne, senne,
pogrążone w błogiej nieświadomości. Można powiedzieć, że są to „urobione,
uległe ciała”, które bezmyślnie i z pełnym zaufaniem poddają się opresyjnej
władzy. Ten stan uśpienia charakteryzuje również ukraińskie społeczeństwo,
biernie poddające się opresyjnemu działaniu instytucji państwowych. Nie wynika to z niewiedzy – plakaty z talerzami Kadana wisiały jakiś czas przy wejściu
do Akademii Kijowsko-Mohylańskiej i – jak pisze Anna Korzeniowska-Bihun:
„Ktoś z przechodniów natychmiast rozpoznał przesłanie pracy, dopisując na
plakacie adres komendy w kijowskiej dzielnicy Podole.”19
Sugerowana przez artystę inercyjna postawa stanowi wielopłaszczyznowy
komentarz do relacji jednostka – instytucje władzy. Władza symboliczna, która tresując ciało i stosując wobec niego przemoc daje jednocześnie poczucie
bezpieczeństwa staje się w przypadku pracy Kadana jak najbardziej namacalną
ingerencją w ludzkie ciało; Ingerencją poniżającą, zadającą ból a jednocześnie
tolerowaną zarówno przez doświadczającego jak i przez obserwatorów, wiedzących o stosowanych metodach. Obywatel, którego prawa są łamane pozostaje
bezbronny, jak dziecko, poddaje się władzy bezwolnie i bezmyślnie, nawet wtedy, gdy jest to dla niego związane z oczywistą krzywdą i stratą. Często zresztą
owo cierpienie nie jest bezpośrednio utożsamiane z władzą samą w sobie, z jej
systemem i opresyjną normą, lecz z poszczególnymi jej przedstawicielami,
jako rzekomymi wyjątkami od reguły, sama zaś władza – jako idea, instytucja,
ѓвалтує країну. Нахабно, агресивно, без жодних докорів сумління, щодня”. [http://livasprava.
info/content/view/2465, [24.04.2015].
Д. Де с яте рик, Оргія святенників, http://www.day.kiev.ua/uk/article/panorama-dnya/
orgiya-svyatennikiv, [02.06.2015].
A. K o r z e n i o w s k a-B i h u n, Sztuka w czasach zarazy [w:] „Teatr”, 10/2014 (1165),
s. 12–16.
19
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twór nadrzędny wobec jednostki – stanowi gwarant bezpieczeństwa i daje
poczucie ładu.
Mykyta Kadan wyjaśniał, iż styl swoich przedstawień zaczerpnął z radzieckiej encyklopedii medycznej, gdzie pacjentów poddawanych bolesnym
zabiegom charakteryzuje błogi, nieobecny wyraz twarzy. Pacjent jakby mówił:
„jestem spokojny, bo jestem w dobrych rękach.” Na stronie autora czytamy:
„Na rysunkach w tej encyklopedii przedstawieni pacjenci mają zazwyczaj dobrodusznie-spokojny wyraz twarzy, podczas gdy ich ciała poddawane są bolesnym procedurom: Doktor wie co robi, wszystko odbywa się w imię naszego
wspólnego dobra.”20 Bierność wobec opresyjnych praktyk, można rozpatrywać
w kilku wymiarach. Bez wątpienia projekt Kadana – artysty zaangażowanego
w krytykę polityczno-społecznej rzeczywistości Ukrainy – ma wymiar jak najbardziej dosłowny, wymierzony w sposób funkcjonowania instytucji i organów
państwowych. Jednak jest to również szersza refleksja nad cielesnością w jej
wymiarze prywatnym i publicznym a także nad miejscem i rolą dyskursów
władzy we współczesnej kulturze w tym niezwykle ważnego dyskursu medycznego. Zaczerpnięty z radzieckiej encyklopedii medycznej obraz pacjenta
bezwarunkowo poddającego się „wszechwiedzącemu” lekarzowi to metafora
uległości wobec władzy, ale również odzwierciedlenie współczesnego stosunku do medycyny jako „nowej religii”, której ewangelię stanowi zbiór coraz to
zmieniających się zasad zdrowego życia. Gwałtowny rozwój nauk medycznych
oraz ich ścisła specjalizacja powoduje, że pacjent pozostaje całkowicie poddany władzy lekarza, w relacjach z którym jego sytuacja przypomina sytuację
dziecka wobec dorosłych.
Zagadnienie chorego ciała wykracza jednak poza dyskurs medyczny, obejmując szerokie spektrum kulturowych postaw wobec choroby. Bez wątpienia
dominującą współcześnie jest postawa wyparcia, usunięcia chorego ciała poza
granice oficjalnej wizualności, poza granice codziennego życia i refleksji. Jak
zauważa Małgorzata Baranowska „nie tylko śmierć odsuwają ludzie poza nawias
codziennego życia. Postępuje się tak również z chorobą […] ludzkość stale ją

Oryginalny tekst: „На малюнках у цій енциклопедії зображені пацієнти зазвичай мають
добросердно-спокійний вираз обличчя у той час, коли з їх тілами проводять болісні
процедури: „Доктор знає що робить, все робиться для нашого спільного блага”, http://
www.nikitakadan.com/works/procedure-room, [13.04.2015].

20
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neguje.”21 Choroba traktowana jest jak obcy, „który wkrada się z zewnątrz w głąb
ustroju”22 – ustroju cielesnego ale też społecznego – gdyż tak, jak nie ma ciała
poza kulturą tak też nie istnieje choroba poza jej kulturowymi i społecznymi
eksplikacjami. Trafne jest stwierdzenie, iż: „choroba, ból i cierpienie są fenomenami kulturowymi.”23 Przejawia się to zarówno w stosunku do choroby jako
piętna, które można przenieść na inne obiekty jak również w metaforyce poszczególnych chorób. W kontekście leksykalnym „choroba staje się przydawką.
Jeśli coś określane jest jako chore, oznacza to, że jest odrażające, brzydkie.”24
Stygmatyzacja, wyparcie, piętnowanie choroby jest związane z lękiem. Choroba
wzbudza lęk – ten najbardziej podstawowy, związany ze śmiercią ”25
Są też choroby „wstydliwe”, bo wywołujące skojarzenia z niskim statusem
społecznym, biedą, złymi warunkami życia. Jedną z nich jest gruźlica – niegdyś
traktowana jako dolegliwość „romantyczna”, uduchowiona26, właściwa artystom
i poetom, współcześnie uważana za „chorobę biednych”. Właśnie gruźlica stała
się tematem jednego z projektów grupy REP. Zorganizowana w 2010 roku
w kijowskim Muzeum Narodowym wystawa Велика несподіванка (Wielka
niespodzianka) poruszała niezwykle istotny, choć wstydliwie przemilczany
problem nękającej Ukrainę epidemii gruźlicy. Wykorzystując zagadnienie gruźlicy, artyści poszerzyli pole interpretacyjne prowadząc oryginalną grę z przestrzenią muzealną. Zapisane na blaszanych tabliczkach informacje o gruźlicy
były rozmieszczone między stałymi eksponatami, przedstawiającymi sztukę
średniowieczną i pozostawały praktycznie niezauważalne przy powierzchownym zwiedzaniu. Rolę „wielkiej niespodzianki” odgrywał ukryty za prowizoryczną ścianką, ogromny pomnik Lenina, widoczny przez wycięte w ściance,
21
M. B a r a n o w s k a, To jest wasze życie [w:] Antropologia ciała, red. M. Szpakowska, Warszawa 2008, s. 139.

M. P a p r o c k i., Choroba jako obcy w metaforze ciała politycznego. Rozwój strategii kooptacji
i adaptacji „chorego” elementu społecznego – analiza na podstawie tekstów kultury anglosaskiej
XVII i XXI wieku https://www.academia.edu/5084154,[18.02.2015].

22

M. S z u b e r t, Choroba jako przedmiot kulturowego dyskursu, [w:] Antropologia kultury
–antropologia literatury. Na tropach koligacji, red. Kosowska E., Gomóła A., Jaworski E., Katowice 2007, s. 263.

23

S. S o n t a g, Choroba jako metafora [w:] Antropologia ciała, red. M. Szpakowska, Warszawa
2008, s. 135.
24

Ze wstępu: Wokół choroby, medycyny i praktyk leczniczych. Teorie-konteksty-interpretacje,
red. K. Łeńska-Bąk, M. Sztandara, Opole 2009, s. 9.

25

26

S. S o n t a g, op. cit. s. 134.
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małe okienko. Pomnik ten stanowił niegdyś część ekspozycji, następnie został obudowany ścianką, jako że jego rozmiary utrudniały zdemontowanie go
i usunięcie. Ta ironiczna i gorzka zarazem gra z przestrzenią pozwala czytać
Wielką niespodziankę co najmniej w trzech wymiarach: jako społeczną akcję
na rzecz uświadomienia zagrożeń związanych z gruźlicą, jako refleksję nad
modelowaniem historycznej świadomości, oraz jako analizę kreowanej przez
oficjalne instytucje przestrzeni artystycznej, w której sztuką jest to, co pokazuje
się oficjalnie i co zostanie uznane za godne przestąpienia progów muzeum.
W tekście Мистецтво працює болем у соціальному тілі Tamara Złobina zauważa, że projekt grupy REP stanowi przetworzenie muzealnej „historii
piękna” w historyczną „historię bólu”. Przebudowując przestrzeń muzealną,
Wielka niespodzianka pozwala wykroczyć poza obszar wystawionych dzieł
i zwrócić się w kierunku historii państwa i społeczeństwa.27
W kontekście tematyki ciała najbardziej interesująca jest koncepcja choroby jako faktu pozostającego poza świadomością społeczeństwa. Gruźlica to
w projekcie REP-owcow typowa figura wykluczonego, marginalizowanego,
obcego. Chore ciała pozostają w ukryciu – niewidoczne dla oczu osób zdrowych, zabieganych, żyjących pełnią życia. W tekście Choroba jako metafora
Susan Sontag zauważa, że gruźlica kojarzona była z „przeźroczystością” ciała.
W wieku XIX ta eteryczność stanowiła wartość, dziś jest znakiem znikania i wykluczenia. Ciało chorego pozostaje niewidoczne, niejako znika z pola społecznej
percepcji. Współczesna estetyzacja ciała w połączeniu z „ideologią zdrowego
trybu życia” sprawia, że w ramach oficjalnej wizualności nie ma miejsca dla
cielesności chorej, ułomnej, przypominającej o nietrwałości ludzkiego życia.
Matuesz Szubert w tekście Kulturowe implikacje choroby w świecie nowoczesnym
i ponowoczesnym pisze: „Ciało albo poddane zostaje estetyzacji albo skazane
na milczenie. Głos cierpiącego […] jest marginalizowany, tabuizowany. Kult
witalizmu i konsumpcji źle znosi towarzystwo chorób […] inwalidztwa. Jeśli
dopuszcza je do głosu, to wyłącznie po to, by się w nich przejrzeć i ostatecznie
poddać stygmatyzacji.”28

T. З л о б і н а, Мистецтво працює болем у соціальному тілі, http://www.prostory.net.
ua, [14.05.2010].

27

M. S z u b e r t, Kulturowe implikacje choroby w świecie nowoczesnym i ponowoczesnym [w:]
Wokół choroby…, op. cit., s. 27.

28
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Sytuowanie choroby poza marginesem głównego nurtu współczesnych
przekazów kulturowych jest ściśle związane z szerszym zagadnieniem stosunku do śmierci, umierania i cierpienia. Trudno nie zauważyć, iż motywy
śmierci – a zwłaszcza zabijania i zadawania bólu – są we współczesnych
mediach intensywnie eksploatowane. Filmy, seriale, gry komputerowe, literatura
popularna epatują brutalnymi obrazami coraz to nowych, wymyślnych wariantów umierania i zadawania śmierci. Jednocześnie to krwawe widowisko
pozostaje szczelnie oddzielone od „normalnego życia”, sytuuje się w sferze rozrywki, lub pełni funkcję współczesnego katharsis. Śmierć staje się spektaklem,
zdarzeniem losowym, czymś gwałtownym i nienaturalnym. Podobnie dzieje się
z chorobą – bo przecież jest ona ze śmiercią ściśle związana. Cierpiące ciała
chorych znajdują się niejako za analogiczną do telewizyjnej „szklaną taflą”,
odizolowane w szpitalach, hospicjach, sanatoriach, nie wpisujące się w wartki
nurt codzienności, wyrzucone poza rozpędzony bieg czasu w swoisty „bezczas”,
szpitalną martwotę. Ronald W. Dworkin konstatuje tę sytuację w następujący
sposób: Kultura próbuje odkryć tajemnicę cierpienia, jednocześnie pozostając
od niego ściśle odizolowana. Podczas gdy historie o cierpieniach są bezustannie
pokazywane w filmach, książkach i czasopismach, są one ukazywane z daleka, co w bardzo małym stopniu dotyka ludzi. Chociaż cierpienie jest bardziej
rzeczywiste i bliskie […] czyni się starania odepchnięcia go jak najdalej – by
izolować ludzi we wspólnocie chorych lub ukazać chorobę jako spowodowaną
przez złe nawyki samego chorego. To mentalne rozdzielenie daje początek
szczególnemu paradoksowi współczesnej kultury: ludzie celowo chodzą do
kina by pogrążać się w nieszczęściach a jednocześnie uciekają od chorych lub
wręcz odmawiają uznania istnienia choroby, z którą sami muszą się zmierzyć.”29
Zagadnienie fizycznego cierpienia, umierania i zadawania śmierci stało
się w ostatnim czasie dramatycznie aktualne dla ukraińskiego społeczeństwa.
Ostatnie wstrząsy polityczne, okupione krwią obywateli wydarzenia na
Majdanie oraz wojna na wschodzie Ukrainy nie pozostały bez echa w najnowszej sztuce. Młodzi artyści zawsze żywo reagowali na bieżące wydarzenia, komentując je odważnie dynamicznym językiem współczesnej sztuki.
Również obecnie polityka stanowi integralną cześć ich projektów a ciało/
cielesność staje się metaforą bieżącej sytuacji. I jest to zarówno ciało samych
R. W. D w o r k i n, Nowa ewangelia zdrowia [w:] S o c j o lo g i a co d z ie nno ś c i, red.
P. Sztompk a , M. B o g uni a – Borowska, Kraków, 2008, s. 731.

29
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artystów – narażających się bezpośrednio podczas walk na Majdanie, jak
i ciała obywateli, zarówno ochotników walczących na wschodzie jak i aktywistów z Majdanu – poddawanych represjom, bitych i zabijanych. Dowodem
zaangażowania była otwarta 17 maja 2014 w PinchukArtCentre wystawa
Strach i nadzieja (Страх і надія), prezentująca prace Mykyty Kadana,
Żanny Kadyrowej oraz Artema Wołotkina. Wystawa była osobistą reakcją
na polityczne wydarzenia, w których artyści brali bezpośredni udział. We
wstępie kuratora wystawy czytamy: „W listopadzie 2013 roku zaczęły się
długotrwałe protesty obywateli Ukrainy, którzy stojąc na Majdanie bronili
swoich przekonań dotyczących przyszłości Ukrainy. Artyści ze wszystkich
zakątków kraju stali w pierwszych szeregach wśród protestujących. Brali
w nich udział zarówno jako obywatele jak również jako twórcy. W rezultacie
pojawiła się cała lawina praktyk artystycznych, dokumentalnych zapisów,
tekstów, preformance’ów i akcji.”30
Reakcje młodych artystów wobec obecnej sytuacji politycznej stanowią
temat na osobny artykuł. Jest to temat bardzo ważny, praktyki artystyczne
powstają na naszych oczach, sprawiając, że problematyka ciała pozostaje dla
sztuki ukraińskiej w najwyższym stopniu aktualna i żywa będąc jednocześnie
nierozerwalnie związana z sytuacją polityczną i społeczną Ukrainy.
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THE TRAUMA OF BODY AND IDENTITY IN UKRAINIAN LITERATURE
The features of trauma in Ukrainian literature in the context of modern literary
trauma theory are analyzed in the article. Trauma of body and identity are
researched on the examples of important texts of decadence and the „lost
generation” (O. Plushch’s and P. Ivanov’s works). The author considers this
period of national art as determining one that largely formed some national
trauma and ways of its understanding and comprehension. A central claim of
contemporary literary trauma theory asserts that trauma creates a speechless
fright which divides or destroys identity and suggests identity formed by the
intergenerational transmission of trauma. The traumatic experience of the
world wars in XX century formed the literary phenomenon of trauma texts.
Considering the multiple models of memory and trauma presented in the
trauma texts draws attention to the role of certain topos, which functions to
portray the effects of trauma through metaphoric means of literature.
Key words: trauma, decadence, „lost generation”, text, intellectuals, death,
self-destructive behavior, topos.
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ОБРАЗИ БОЛЮ, СТРАЖДАННЯ, КАТУВАННЯ ТІЛА
В УКРАЇНСЬКІЙ ҐУЛАҐIВСЬКІЙ ПОЕЗІЇ
У статті йдеться про лірику українських табірників ҐУЛАҐУ. Актуальність дослідження зумовлена суспільним і культурним значенням табірної поезії, а новизна – практичною відсутністю її наукового осмислення.
Методологія ґрунтується на класичному літературознавстві (історико-літературний, біографічний методи, герменевтичні принципи тлумачення
тексту). Мета: простежити вияв людської тілесності в табірній поезії через
мотиви болю, страждання, тортур, які неминуче супроводжують існування
людини в умовах ҐУЛАҐУ. Ґулаґівська поезія особлива тим, що створена
в екстремальних умовах людьми, які знайшли в Слові спасіння душі, перебуваючи на хисткій межі фізичного існування – гостро усвідомлюючи
вразливість і недовговічність свого тіла, страждаючи від усіх мислимих
фізичних мук. За таких обставин цілком очікуваною є підвищена частка
„тілесних” образів та мотивів болю, страждань, тортур. Однак табірна
поезія у переважній своїй масі не вкладається в стереотипні уявлення.
У сучасному знанні про людину важливе місце відводиться поняттям
„тіло” й „тілесність” – особливим екзистенційним категоріям, які довгий час
відсувалися на периферію світоглядної парадигми. Філософи називають цю
галузь новою антропологією – антропологією тіла. Її актуальність свідчить
про занепокоєність людства долею власного реального існування і про
розширення предметної зони в самопізнанні людини всіма можливими
способами – через науково-теоретичне мислення, художню діяльність
тощо. Тіло людини сприймається в різних соціокультурних контекстах,
зокрема й в екстремальних умовах, на які таким багатим виявилося минуле
століття в українській історії. Саме тому, на мій погляд, важливим є
дослідження художньої царини, яка для пересічних українців залишається
маловідомою, – табірної ґулаґівської поезії.
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Поезія здатна заглядати в глибини людської душі, вловлюючи й
увічнюючи в слові те, щo неможливо побачити та зафіксувати іншим
способом, щo є зникомим і невловимим за своєю природою – минущість
людського існування з його найболіснішими та найпотаємнішими
переживаннями, відчуттями, бажаннями. Для поезії нема бар’єрів чи
недоступних таємниць, вона покликана для всього знаходити словесний
вияв, о-словлюючи й те, щo до якогось моменту не мало назви – отже,
не існувало. Самим фактом існування української ґулаґівської поезії
доведено, що вона може рятувати людину в немислимих випробуваннях,
коли людина невидима для зовнішнього, поза-табірного світу й нічим
іншим не захищена.
У статті йдеться про не досліджену й не достатньо прочитану досі лірику
українських табірників. Критичні відгуки про цей феномен поодинокі;
монографічних досліджень чи дисертацій немає. Актуальність дослідження
зумовлена суспільним і культурним значенням української табірної поезії,
а новизна – практичною відсутністю її наукового осмислення. Адже, крім
вступної статті Людмили Тарнашинської до антології Поезія із-за ґрат1,
розвідки аналітичного змісту відсутні.
Методологія нашого дослідження ґрунтується на класичному
літературознавстві – історико-літературний, біографічний методи,
герменевтичні принципи тлумачення тексту. Мета дослідження –
простежити вияв людської тілесності в табірній поезії через мотиви болю,
страждання, тортур, які неминуче супроводжують існування людини в
умовах ҐУЛАҐУ.
Ґулаґівська поезія особлива тим, що створена в екстремальних умовах
людьми, які знайшли в Слові спасіння душі, перебуваючи на хисткій межі
фізичного існування – гостро усвідомлюючи вразливість і недовговічність
свого тіла, страждаючи від усіх мислимих фізичних мук. За таких обставин
цілком очікуваною є підвищена частка „тілесних” образів та мотивів
болю, страждань, тортур. Однак табірна поезія у переважній своїй масі
не вкладається в стереотипні уявлення.
Зрештою, що таке тілесність? Здебільшого її розуміємо як онтологічний
ґрунт існування людини, як екзистенціал із широким спектром значень,
Л. Т а р н а ш и н с ь к а , Заґратовані сонця. Ґотичний профіль ХХ століття [в:] Поезія
із-за ґрат: антологія, упор. О. Голуб, Київ 2012, с. 7–36.
1
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що дають підстави розумінню інших проявів людського – соціального,
економічного, культурного тощо. Передусім „тілесність” – це здатність
свідомості існувати власним тілом. „Тілесність є чимось більш широким,
ніж тіло, – формулює сучасний філософ Віктор Косяк. – Це присутність
тіла при інших людських атрибутах, його базисність і фундаментальність,
необхідність і неминучість, загальне детермінуюче самовиявлення
через те, що в людині не є тілом, але неможливе без нього”2. Засадничими тезами сучасної антропології стали феноменологічні тлумачення
тілесності Едмундом Гусерлем, який фактично підніс її до рівня базових
екзистенціалів людського буття через характеристики інтенційності,
темпоральності та інтерсуб’єктивності. Альфред Шюц, спираючись на
феноменологічну парадигму, сформулював умови та критерії соціальнофілософського дослідження тілесності. У тлумаченні Гусерля важливу
роль відіграє широке розуміння „життєвого світу”, яке Шюц вважає
основою адекватної експлікації соціальної реальності. Тілесність як екзистенціал неминуче пов’язана з інтерсуб’єктивністю, постає центром
„біографічної ситуації” людини у соціумі. Уся система релевантностей,
структура суспільних пріоритетів та значущості зосереджена для суб’єкта
в соціальному середовищі навколо його „біографічної ситуації”. Основні
елементи цього визначального становища пов’язані з тілесністю3.
Отже, можна зафіксувати мотиви, предметні деталі, чуттєві нюанси
образів, метафоричні конотації поетичних текстів, які передають існування
„тілесного” суб’єкта в параметрах „життєвого світу”, і через них побачити
дійсність в усіх її непередбачуваних множинних проявах. Основним
матеріалом дослідження обираємо антологію З облоги ночі (Київ 1993) –
першу в ряду донині виданих українських зібрань табірної лірики. Вона
вмістила вибрані вірші 45 маловідомих до моменту її появи талановитих
поетів-табірників з України, уперше показавши світові цей загублений
скарб. Один з авторів та укладач антології Микола Самійленко, як бачимо
з його поезій, від початків своєї табірної творчості був свідомий особливої
функції поетичного слова:
2
В. К о с я к , Людина та її тілесність у різних формах культури: досвід філософської
інтеграції: автореф. дис. д-ра філос. наук, Київ 2007, http://olena.scherbina.sumy.ua/v-akosyak-avtoreferat-doktorskoj-dyss, [20.11.2015].
3

А. Ш ю ц , Избранное: Мир, светящийся смыслом, Москва 2004, с. 371–385.
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…Ніяка ахінея чи ГУЛАГ
Ту частку світу в тебе не відніме.
[…]
Де ти – означ. Немає як? І – чим?
[…]
А знак постав. Бодай єдино – словом!
Простої істини не забувай:
Людина й слово – явища космічні!
Не виніс тіла з лагеря – не край.
Хто знак поставив словом, то – навічно!
(Знак, 1953, Карлаг, Сарань)4
Усі без винятку поети антології пережили й безстрашно показали
жахливі, нестерпні, огидні умови перебування людини в ґулаґівській
неволі. Частотними у їхньому словнику є вислови на позначення тілесних
реалій, класичній поезії не притаманні, неможливі в ній: „кров цебенить”,
„заморених в’язнів отара” (Микола Адаменко); „мордовані трупи”,
„розірваний рот”, „поламані зв’язані руки” (Борис Антоненко-Давидович);
„нюхаєм прілі онучі”, „годуєм блощиць”, „за шиєю лоскіт петлі” (Гриць Гайовий); „колюччя, матюччя і бруд”, „жах відкритих ям” (Микола Дубас);
„шмони, прокльони і бруд”, „намордник неба” (Ярослав Лесів), „в міцних
обіймах астми та гастриту” (Володимир Сіренко), „суп турнепсовий”, „кашу
ложкою нам відміряють”, „дистрофія” (Яків Якимець) тощо. У прямому
значенні – як натуралістичні шокові подробиці реальності ҐУЛАҐУ, як
деталі „біографічної ситуації” – ці слова поєднуються з метафоричними образами, стають основою алегоризації, персоніфікації, метафоризації, оскільки йдеться про масштабніше жахіття, ніж зневолення окремої
людини. Незрідка ліричний суб’єкт у поезіях табірників – образ збірний,
колективний, а позначення місця – всюди і скрізь, де панує сваволя:
…За дротом наїжаченим –
Країна у країні,
Де завше б’ють лежачого.
Там холод, як на полюсі,
4

З облоги ночі: Збірник невільничої поезії України 30–80-х рр., Київ 1993, c. 364.
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Жара – як у печі.
Там душу витолочують,
І скільки не кричи –
Крик за дроти не вирветься…
(Микола Адаменко, Етапи, [19531956]5)
І хто і де його тепер чекає?
Багато літ у таборах прожив, –
Тіпали з нього, наче з льону, клоччя…
(Микола Василенко, Воля, 1955)6
Крім Бога
Кому розказати
Про біль
Арештантський наш біль
(Ярослав Лесів, Етапи…, [19671973, 19791987])7
Показово, що автори-українці позначили ще один, зумовлений не
фізичними, а соціальними умовами, аспект страждань у радянських
таборах – переслідування за національну ідентичність, за мову:
Потрапив у табір –
Твариною став.
Кругом заставляють,
Повсюди женуть,
Як скот, підганяють,
Штовхають і б’ють.
[…]
Балакати станеш –
Хохлом обізвуть.
Жорстокії люди
Тебе засміють.
5
Ibidem, c. 6. Оскільки не завжди можна встановити час створення віршів, винесених
із тюрми чи табору (а вказівка на час створення важлива), роки відбування авторами
кари можуть бути віхами приблизного датування, яке тут і надалі будемо позначати в
квадратних дужках, якщо воно відсутнє в антології та біографічних джерелах.
6

Ibidem, c. 53.

7

Ibidem, c. 195.
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(Яків Якимець, У таборі; автор побував в ув’язненні двічі: 19291935
та 19441952 рр.; інших біографічних відомостей про нього наразі знайти
не вдалося)8.
Подібного немає, наприклад, в антології російської табірної поезії9.
Українські в’язні (у переважній більшості) чудово розуміли, що розплачуються за історичну поразку нації в боротьбі за незалежність:
І гнані ми, і мучені,
Катами руки скручені.
[…]
Конали ми від холоду,
Вмирали ми від голоду.
В завзятті стали кволими.
Горе подоланим.
[…]
Верзем чужою мовою,
Нею дітей виховуєм.
Душею вбогі й голі ми.
Горе подоланим.
(Володимир Косовський, Горе подоланим, 1947 [розрядка тексту авторська])10
Порівнюючи зафіксовані поетичними рядками умови зневолення, в
яких перебували в’язні сталінської доби, і ті, яких зазнали дисиденти часів
„відлиги” й „застою”, значних змін не відчуваємо, хіба що катування стають
більш винахідливими та лицемірно замаскованими. Табірники старших
поколінь не раз повторювали мотив покари без вини – їхні молодші
„колеги” про це не говорять, зате формула звинувачення „за Україну” стає
все частішою:
І за що я мучусь, за що марно гину,
Кому я що злого вчинив?
За те, що край рідний, свою Україну,
Я щиро і палко любив.
8

Ibidem, c. 484.

9

Поэзия узников ГУЛАГа: антология, Москва 2005.

10

З облоги ночі…, op.cit., c. 159.
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(Юхим Виливчук, До матері, [19371947 та 19501953])11
Іноді повторюються й відповідні гіперболи та метафори на позначення
невинності всіх замучених, стаючи постійними: „Невинної крові моряокеани…” (Микола Адаменко, Етапи, [19531956])12; „…І скільки в них безвинного народу / Розіп’ято, покривджено, убито…” (Микола Василенко,
Спокута, 1954)13; „…На трупах в’язнів / Тисячі трас” (Ірина Сеник, Навколо
Братська…, 1951)14. Із тою самою реальністю зустрілися дисиденти,
засуджені в „застійні” роки: „…під кожною шпалою кінчилась чиясь дорога…” (Микола Горбаль, Посідали круки на колію…, [1970-ті])15.
Повторюються до найменших дрібниць умови побуту й каторжної
праці, способи мордувань та принижень, висунуті засудженим абсурдні
звинувачення й безпросвітність майбутнього дня:
Життя моє у голоді й нестатках.
Робота, нари, сірі довгі дні.
У мене на чолі біліє латка,
І чорний номер вибито на ній.
(Володимир Косовський, Моєму дідові, 1947)16
Виживу день чи не встою
Й з кайлом на камінь впаду?
(Михайло Іванченко, Знову не дам собі ради…, 19471953)17
І киями по спинах похилих…
І йдемо на заклання ми…
Скільки ввечері вернеться цілих?
Скільки в трасу поляже кістьми?
(Методь Волинець, На трасі взимку, [19501957 та 19801983])18
11

Ibidem, c. 58.

12

Ibidem, c. 9.

13

Ibidem, c. 53.

14

Ibidem, c. 404.

15

Ibidem, c. 113.

16

Ibidem, c. 160.

17

Ibidem, c. 151.

18

Ibidem, c. 70.
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Конкретна деталь (латка з табірним номером) перегукується з
мотивом ганебного тавра, накладеного на засуджених у прямому
й переносному сенсі: „…на спині тавро…” (Микола Дубас, Хрест,
1953) 19 ; „…Тавровані долі кричать. / У наші вплітаються долі,
/ Нам таврами пам’ять печуть” (Микола Адаменко, Тавровані
долі, [19531956]) 20.
Повторюються символи хреста та Христового розп’яття:
Пси німецькі,
Пси совєтські
Без хреста нас розп’яли.
Ходе пльотка по людях,
Муки й голод в таборах.
Люд стенають
І вбивають,
Де не глянь, повсюду жах.
(Яків Якимець, Брати, [19441952])21
Розп’яли Його без Хреста…
Розп’яли на колючих дротах…
(Микола Дубас, Великдень у тюрмі, [1950])22
І тортури, і смерть –
Все знесуть на хресті.
Не ридай же за ними в зажурі.
(Василь Новоринський, Клятва Україні, 1954)23
Вітчизна на хресті!
Замучена!
Розп’ята!
З усіх терпінь, з усіх могил хрести
19

Ibidem, c. 141.

20

Ibidem, c. 9.

21

Ibidem, c. 485.

22

Ibidem, c. 139.

23

Ibidem, c. 264.
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Ідуть мій біль на сóбі розпинати.
(Зіновій Красівський, Мій біль, [19671972])24
Повторюються у багатьох табірників і мотиви ран та каліцтва, гниття
й потворності. З ними асоційовано гнітюче тюремно-табірне повсякдення,
що забирає сили, здоров’я і проймає жалем чи огидою, аж до відчаю й
неприйняття власного тіла:
Обличчя – діда з бородою.
Неначе свіжу фарбу стер:
Худе, бліде – аж жах!.. – Такою
Я став потворою тепер.
(Юхим Виливчук, Автопортрет, [19371947 та 19501953])25
Цингою прострочене тіло
Заснути мені не дає…
(Кузьма Грищенко, Не треба, не треба, не треба…, 1954)26
Мошкá висисала соки,
Не доссані кадебою.
[…]
Щербатий, з радикулітом,
Без половини шлунку,
Він так ще хотів пожити!
(Гриць Гайовий, Свідок Єгови, [19621967])27
Хвороби, рани й тілесне виснаження неминуче пов’язані з гниттям як
метафорою рабства, ганебних поразок, повільної смерті:
…І по них лиш могили в степах
І запльовані, зганьблені рани.
(Борис Антоненко-Давидович, Апеляція до майбутнього, [19351945])28
24

Ibidem, c. 177.

25

Ibidem, c. 60.

26

Ibidem, c. 135.

27

Ibidem, c. 89.

28

Ibidem, c. 13.
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Я хочу подальше
Від брудних, гнійних казематів,
Мерзенного тління
Безмовних, покірних рабів.
(Василь Новоринський, Заклинання, [1956])29
…Заворушились кішлом по сумних кутках
Твоєї хижі вбогої химерні тіні
Давно забутого і наяву, і в снах
І потонулого в гидкому баговинні
Цих безконечних буднів…
(Василь Овсієнко, І знову спомини, неначе вороги…, [19731988])30
…в мене скоро
душа побита загниє
від бруду, злиднів, матючні…
(Володимир Сіренко, Кому поплакатись, кому?.., [19851988])31
Однак мотиви мук, фізичної смерті, до-смертного й посмертного
спаплюження та зникнення тіла уведені не лише в контекст зі скаргами,
слізними наріканнями чи жалями, а й з ідеєю непокори, спротиву, вищого
обов’язку перед батьківщиною:
…Давно погасли б мої мрії,
Погасли б зорі, згасли б дні…
І почорніле моє тіло
Розмили б води весняні;
Не залишилося б і сліду
З моїх оголених кісток…
[…]
Моя ти доле, Україно!
Якби не ти в мені жила…
[…]
29

Ibidem, c. 275.

30

Ibidem, c. 278.

31

Ibidem, c. 419.
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Ти біль тамуєш мій пекучий
В часи розпуки та жаги,
В найтяжчих муках я не мучусь
Так, як жадали б вороги.
(Євген Чередниченко, Якби не ти, моя Вкраїно!, 1951)32
Потоптані! Та – не здолані!
Всукані ґнотом в свічу.
(Микола Адаменко, Тавровані долі, [19531956])33
І в найтяжчих випробуваннях та муках, у найбезнадійніші часи в людському
серці живе надія, висловлена то урочисто-риторично, дещо архаїчним стилем
(у Невільничих плачах Зіновія Красівського, який свідомо стилізував свою
патріотичну лірику під біблійні псалми), то наївно-зворушливими словами
табірних пісень (пісні Якова Якимця відомі як ґулаґівський фольклор):
Прийми моє життя на жертівник свободи!
[…]
Рокованих на смерть Ти наречи народом!
[…]
Хай наша кров, страждання наші, жертви
Нащадкам нашим стануть заповітом!
Візьми мене!
Дозволь за Тебе вмерти!
Вплести моє життя в вінок Твого безсмертя…
(Зіновій Красівський, Декларація націоналіста, [19671972])34
А може, в тюрмі я
Оцій зогнию?
А може, побачу
Ще й волю свою?
(Яків Якимець, Тюремна пісня, 1930)35
32

Ibidem, c. 446.

33

Ibidem, c. 9.

34

Ibidem, c. 177.

35

Ibidem, c. 482.
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Табірна поезія – унікальний духовно-естетичний феномен, оскільки
вона породжена найтяжчими для людини випробуваннями, виявляє
екстремальний людський досвід страждань. Тим, хто звертався до
поетичної творчості в таборі чи тюрмі, вона допомагала відстояти власну
гідність і навіть вистояти та вижити в буквальному сенсі. Виявлена табірниками воля до творчості дає підстави твердити: їхня поезія мала виконувати
функцію сакрального слова – функцію молитви, оберегу, заклинання,
псалма, пророцтва, замовляння болю.
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Поезія із-за ґрат: антологія, упор. О. Голуб, Київ 2012.
Поэзия узников ГУЛАГа: антология, под общ. ред. А. Яковлева, сост. С. Виленский, Москва 2005.
Тарнашинська Л., Заґратовані сонця. Ґотичний профіль ХХ століття
[в:] Поезія із-за ґрат: антологія, упор. О . Г о л у б , Київ 2012, с. 7–36.
Шюц А., Избранное: Мир, светящийся смыслом, Москва 2004, http://yanko.
lib.ru/books/philosoph/shutz-izbr-mir-a.htm, [5.12.2015].

THE PAIN, SUFFERING, TORTURE OF BODY IN UKRAINIAN POETRY OF GULAG
The lyric poetry of Ukrainian prisoners of GULAG is discussed in the article.
The research is defined by community and cultural sense of camp poetry as well
as the lack of investigations in this field. The methodology is based on classical
literary criticism (historical and biographic methods, hermeneutic principles
of interpretation). The purpose of the article is to trace the display of human
corporealness in a camp poetry through the concepts of pain, suffering, tortures
– the existence of man in the conditions of GULAG. Gulag’s poetry is special
because it is created in extreme conditions by people who found the rescue of
the soul in Word, being on the border of physical existence – sharply realizing
vulnerability and frailty, suffering from all conceivable physical pangs. Under
such circumstances, a growing part of „corporal” characters and reasons of
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pain, suffering, tortures is fully expected. Camp poetry is mostly falling short
of stereotype presentation.
Key words: camp poetry, underground flow in the Ukrainian soviet poetry,
spiritual resistance, corporealness, pain, suffering, pangs, tortures, rotting.

- 340 -

cialo i tozsamosc popr_17-11.indd 340

2016-11-17 10:04:32

Світлана РОМАНЮК

ТІЛЕСНІСТЬ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЛІТИЧНІЙ РЕКЛАМІ
(НА ПРИКЛАДІ ВИБОРІВ У 2015 Р.)

Під час виборів політична реклама становить один із найважливіших
прикладів персвазивного впливу на адресата і є чи не найпоказовішим
зразком форми „образ + слово”1 на позначення певних суб’єктів політики
(окремих осіб, партій, угруповань тощо). Те, що реклама має схилити
адресата до певних дій, вчинків, поведінки не викликає жодних сумнівів
і не вимагає детальнішого пояснення. Наприклад, Є. Бральчик вважає,
що загалом „мова є найбільш природним знаряддям персвазії, також
публічної, а реклама є її видом, що трапляється найчастіше”2. Персвазію у цьому контексті розумію як засіб впливу на виборця з метою
отримання депутатського мандату. Реклама, яка має на меті передусім
схилити виборця на бік конкретного кандидата чи партії, належить до
текстів політичного дискурсу3. Оскільки таким чином останній включає усі тексти, що стосуються політичного життя і відображають перебіг подій на окремій політичній сцені, і реалізований його учасниками,
тобто політиками, то відповідно й рекламні повідомлення аналізованого
Є. Бральчик пише про особливу взаємодію іконічного й вербального змісту. Див.:
J. Br alc z yk, Język na sprzedaż, czyli o tym, jak język służy reklamie i jak reklama używa
języka, Gdańsk 2004, s. 139.
1

2
Див.: J. Br alczyk, op. cit., s.7.
Тут і далі в тексті переклад мій – С.Р.
3
Питання що, властиво, ми трактуємо як політичний дискурс детально розглянуто у
праці Тена ван Дейка What is Political Discourse Analysis? За ним, „…політичний дискурс
визначається його акторами чи авторами, а саме, політиками. Справді, переважна більшість досліджень політичного дискурсу стосується текстів, у яких йдеться про професійних політиків або про політичні інституції, такі, як президент і прем’єр-міністр та інші
члени уряду, парламенту, політичних партій, як на місцевому, державному, тк і міжнародному рівнях” (Teun van Dijk, What is Political Discourse Analysis [in:] Political Linguistics, ed.
by. Jan Blommaer t & C hr i s B ulc aen Amsterdam: 1997, p. 12, http://www.discourses.org/
OldArticles/What%20is%20Political%20Discourse%20Analysis.pdf, [10.12.2015].
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зразка варто враховувати як такі, що входять до політичного дискурсу.
Звичайно, політична реклама не завжди представляє дійсного політика,
а тільки – кандидата, й не завжди такого, який матиме успіх на виборах,
проте все-таки слід вважати, що анонс його участі в політичному житті
країни – це текст, який належить до політичного дискурсу.
Заохочення голосувати й узагалі брати участь (звичайно, більше
опосередковано) у політичному житті країні виявляється у кожній
державі, в якій проходять демократичні вибори. Саме тоді яскраво
виступають різнорідні засоби, що мають на меті вплинути на адресата.
Вони формуються різними шляхами (зустрічі з виборцями, дебати,
інтерв’ю), бо „Виборча кампанія – це в перше чергу інтенсивна
комунікація”4, проте останнім часом саме за допомогою поширення
реклами (зовнішньої, на телебаченнні, на радіо й в Інтернеті) вдається
здобути більшу аудиторію прихильників. Важливим при цьому вбачається
вдале спілкування з потенційним виборцем, тобто вміле використання
знаків – не лише мовних, але й образних, оскільки „Комунікація – це
послугування знаками, як вербальними, так і невербальними. Однак вона
не обмежується виключно обміном думок між людьми щодо позамовної
реальності. Це також інтенційна дія з якоюсь метою, наприклад, з метою
встановити контакт…”5. Саме про це йдеться під час побудови вдалого
повідомлення, скерованого до майбутнього виборця – тобто про вибір
такого гасла й використання такого образу, який допоможе встановити
бажаний контакт. На думку Є. Бральчика, „повідомлення добре виконує
свою функцію, якщо ефективно до чогось намовляє. Зазвичай (хоча не
завжди) ефективно намовляє тоді, коли подобається. Подобається не
означає тільки: визнається естетичним. Це також: відповідає тому, що
адресат хоче думати і не порушує у невідповідний спосіб його звичок, не
дратує його”6. Тому аналізовані у цій статті приклади настільки відмінні,
адже вони скеровані до різних груп виборців.
У пропонованій розвідці увагу зосереджено лише на зовнішній рекламі,
яка з’явилася на вулицях українських міст, містечок і селищ впродовж
виборчої кампанії 2015 року, тобто під час виборів депутатів місцевих
4

Г. П о ч е п ц о в, Від Facebookу і гламуру до WikiLeaks: медіакомунікації, Київ 2014, с. 61.

5

M. C z e r w i ń s k i, Kultura. Duskurs. Znak, Kraków 2015, s. 84.

6

J. B r a l c z y k, op. cit., s. 9.
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рад та сільських, селищних і міських голів. При цьому я користувалася зразками реклами, розміщеними на окремих інтернет-сторінках, у
газетах і журналах. Це, звичайно, не може вважатися повним зібранням
репрезентативного матеріалу, адже не виключено, що прикладів могло
бути набагато більше. Але для того, щоб виявити деякі характерні риси
української політичної реклами 2015 року саме з урахуванням у ній ролі
певних образів, цього матеріалу виявилося достатньо. Крім того, це
дослідження скероване у певну вибрану сферу – а саме використання
тіла в політичній рекламі: як, з якою метою, чому?
Іншим аспектом було прослідкувати мовне оформлення тієї реклами,
в якій з’явилося зображення людини й те, якими мовними засобами таке
зображення було доповнене. У цьому контексті варто звернути також увагу
на певну відмінність, типову, зрештою, для різних українських дискурсів,
а саме на те, що у політичному дискурсі, поруч із українською мовою,
функціонує російська, іноді йдеться не тільки про розміщення реклами
двома мовами, але й про змішування мов (напр., див. ілюстрацію 2, далі – іл.).
У дослідженні детальніше зупинюся на тому, як слово й текст підібрані у
рекламних повідомленнях, у яких з’являється зображення людини. Ключове
питання, що постає при цьому – які саме постаті з’явилися у політичній
рекламі 2015 року, й те, наскільки вони збіжні з мовним оформленням
повідомлень. Пам’ятаємо, що від того, як і наскільки вміло підготовлено
певний тип переказу інформації, залежить вплив повідомлення на адресата
й кінцевий результат виборів, при цьому, звичайно, погоджуємося з думкою, що крім того, „Знати свою аудиторію, що їй можна і що їй треба казати
є відповідним і може основним законом виборчої кампанії”7.
Дослідники вказують на той факт, що „Пріоритетним завданням
політичного маркетингу є створення в свідомості виборців образу кандидата,
який, із одного боку, заспокоїть їхні потреби, а з іншого – вирізнятиметься
індивідуальним, неповторним, таким, що привертає увагу, характером”8.
Отож, серед рекламних повідомлень про кандидатів з’явилися такі, що
представляють політика як українського патріота – про це має свідчити,
скажімо його фотографія у вишитій сорочці (іл. 1, 8, 9), чи у військовій фор7

Г. П о ч е п ц о в, op. cit., c. 61.

M. A d a m i k, Informacja w telewizyjnej reklamie politycznej [w:] Media a komunikowanie
polityczne, red. nauk. M. S okołow sk i, Toruń 2009, s. 105.
8
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мі (іл. 7). Така фотографія найчастіше доповнена слоганом, у якому словами-ключами є: країна, Україна, воля, зміна. Заслуговує уваги останній приклад
(іл. 9) із зображенням української жінки (у вишитій сорочці, з косою), можна
вважати відважної, навіть войовничої (з вилами), яка є майже дзеркальним
зображенням іншого політика – чоловіка з ілюстрації 8 (Олега Ляшка). Цікавим
є мовне оформлення повідомлення „Кучеренко Кіра – не продажна шкіра”, в
якому використано фразеологізм продажна шкіра. Він фіксується у Словнику
як продажна шкура, розробники реклами змінили його задля утворення пари
Кіра-шкіра, яка римується й добре запам’ятовується. Цей фразеологізм має
зневажливе значення: Той, хто зраджує кого-, що-небудь9. Через заперечення
не продажна шкіра можна розуміти, що є інші кандидати, яким ці якості
притаманні. Дослідники вважають, що саме в слоганах концентруються мовні
персвазивні прийоми10. Крім того, у цьому записі особливо виділеною є літера
Ш, яку за певних модифікацій перетворену на вила – символ, що повторєються у цій та інших рекламах політичної сили – Радикальної партії (див. іл.
8) і який має допомогти позбутися того, хто утожсамлюється зі зрадником.
Про силу слогана вдало пише Г. Почепцов, зазначаючи, що голосні заяви, в
яких опонентові приписується певні негативні риси допомагають виграти
вибори11, тому такий рух є продуманим, а його наслідки – передбачуваними.
Виразним протиставленням до описаних образів є зображення
політиків у діловому стилі, проте завжди не надто офіційно, напр., без
краватки чи костюмного піджака (іл. 2, 5, 10,11).
Опозиція „усміхнене обличчя – суворий погляд” має вказувати на
певний підхід до політики, проте зазвичай у рекламі переважає посмішка
(іл. 2, 4), чи спокійний погляд (іл. 1, 5, 7, 9,10), подекуди – грізний (іл. 8),
за винятком прикладу 3, на якому використано фотографію колишнього
президента Віктора Януковича. Щодо цієї реклами, прикметним є також
гасло: Дістанемо! (ця формула й зовнішній контекст – передусім низьке
розміщення сіті-лайту, міцна чоловіча рука, яка витягує голову з-під землі,
заплющені, немов від болю, очі – передбачає використання скороченої
Фразеологічний словник української мови, стаття „Шкура”, http://slovopedia.org.
ua/49/53416/362376.html, [10.12.2015].
9

10

J. B r a l c z y k, op. cit., s. 7.

Йдеться про президентські вибори 2004 р., в яких переміг В. Ющенко. Гаслами були
слогани: Бандитам – тюрми, Ці руки нічого не крали. Г. Почепцов, op. cit., c. 62.
11
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версії фразеологізму Дістанемо з-під землі! зі значенням „Робити що-небудь
неймовірне; досягати чогось майже неможливого; здійснювати що-небудь
будь-якими засобами”12. Слушною є думка тих науковців, які вважають,
що процес комунікації, у якому використовують фразеологічні одиниці є
ефективним лише за умови, що адресати знають і розуміють їхні значення,
мотивацію, характерні для певного суспільства і зрозумілі для учасників
інтеракції13, зрештою „Основною функцією фразеологізмів є передусім не
номінація предметів і їхніх ознак, а передача емоційно-оцінного смислу.
Фраземи дають можливість передати суб’єктивне ставлення до тих чи інших явищ, відображаючи при цьому узагальнений національний досвід”14.
Найчастіше виборчі гасла виступають відповідниками зображення,
як і в попередньо описаному випадку. Іншими прикладами є: „Мужчино,
ти ляжеш в першому раунді” з зображенням кандидатки в боксерських
рукавицях на фоні рингу (натяк на боротьбу з мером Києва Віталієм
Кличком – професійним боксером). За словами Г. Почепцова, інформаційна складова, типова для будь-якої людської діяльності, „стає особливо важливою у конкурентному середовищі, коли її статус різко зростає.
Вибори в цьому плані є дозволеним варіантом інформаційної війни, коли
опоненти мають законне право перетворитися на оврогів з відповідною
зміною інформаційної поведінки”15.
Наступним прикладом продуманого поєднання слова й образу є
ілюстрація 5. На ній гасло „За мир” з’явилося на тлі зображення чоловіка
з немовлям на руках (іл. 5). Щоправда, ця реклама викликає змішані
почуття, оскільки зазвичай покликання на мир передбачають наявність
родини, сім’ї, натомість тут з’явилася лише дитина з батьком. Не беремося
тлумачити також оголеність немовляти, можемо припустити, що автор
проекту керувався символами чистоти й незіпсованості новонародженого
й саме тіло без одягу мало б це символізувати. У будь-якому разі, образ,
12
Фразеологічний словник української мови, стаття „Дістати”, http://slovopedia.org.
ua/49/53416/362376.html, 10.12.2015

J. R a k, O kierowaniu wrażeniem. Język polityki polskiej po 1989 roku, Radzymin 2013,
s. 65; M. Fleischer, Obserwator trzeciego stopnia. O rozsądnym konstruktywizmie, Wrocław
2005, s. 30.

13

І. К о н о н е н к о, Українська та польська мови: контрастивне дослідження, Warszawa
2012, с. 290.

14

15

Г. П о ч е п ц о в, op. cit., c. 70.
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за словами Є. Бральчика, „може давати імпульс, як слово”16 проте сaме
слово „дає виразний, такий, що піддається маніпуляціям, поняттєвий зміст,
пропонуючи множинність багатозначної інформації з різним порядком й
інтерпретацією, впроваджуючи завершеність (підсумок)”17. У цій рекламі
слова, яке б могло й мало щось „прояснити” й допомогти безпомилково
потрактувати заклик політика, немає. Лише конструкція За мир дозволяє
адресатові „додумати” й по-своєму інтерпретувати бачення цього кандидата.
Наступний приклад оформлений російською й має очевидний натяк на
місто, про яке йдеться – Одесу, символ якої зображений на задньому плані.
Фото жінки, що спить – це безпосереднє відтворення слів рекламного
повідомлення: „Есть город, который мы видим во сне”.
Ілюстрація 10 представляє образ політика, який має вважатися
відповідним, оскільки підтверджений гаслом „Вибери нормальних”. Такий
підхід має виключити усіх тих, хто скористався нешаблонним оформленням
реклами – як приклади можуть слугувати описані вище ілюстрації 3, 5 й інші.
Цікавим способом представлення інформації вважаємо ілюстрацію
11, у якій використано схему походження людини за Ч. Дарвіном. Тут
образ кандидата вважається найвищою ланкою у розвиткові виду, проте
маємо розуміти не загалом людського, а саме політичного. Отож його
попередники вважаються такими, що не мають відповідного рівня розвитку,
ототожнюються з мавпами, зображення яких займає більшу частину
виборчого плакату. З іншого боку, світлий образ уже чоловіка, а не мавпи
має свідчити про його довершеність як кандидата. Такий приклад особливо
виразно підкреслює свідомість і вміння автора проекту використати тіло
з персвазивною метою. Адже те, що низьке, примітивне не викликає
довіри і навпаки – чисте й прекрасне, до того ж зображене у зіставленні
– це однозначно виграшна комбінація. На думку А. Кампки, „ключем до
переконання слухачів є вірогідність мовця”18, тут така відрогідність постає
за рахунок зображення кандидата як розвиненої людини в ієрархії виду.
Проте в політичній рекламі цього періоду занотовуємо й зовсім відмінну
стратегію – поєднання несумісних образів, які має об’єднати вдале мовне
оформлення (див. іл. 2). Заохочення „Не комплексуй! Голосуй!” доповнене
16

J. B r a l c z y k, op. cit., s. 140.

17

Ibidem.

18

A. K a m p k a, Perswazja w języku polityki, Warszawa 2009, s. 18.
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фотографіями напівоголених дівчат, які повинні в такий спосіб відображати
відсутність комплексів. При цьому імператив, вживаний у цій рекламі, має
вагоме значення – це не констатація, як у інших, не звертання, а наказова
форма, підкреслена знаками вигуку. Детальніший аналіз цього прикладу
може бути використаний дослідниками ґендерних відносин у політиці й у
державі загалом (скажімо, чому саме дівчата на фоні одягненого чоловіка
– кандидата?). Залишаю його поза увагою й аналізом з цієї перспективи,
натомість стверджую використання в політичному дискурсі типово маскулинного підходу, а саме – домінуючого образу чоловіка-політика й допоміжного – жінки-секретаря (на вибір: помічника, тла реклами тощо) як вдалого
поєднання типових образів і майже стовідсотково виграшної комбінації.
Дослідник української реклами, Я. Яненко наголошує на тому, що „одним з
видів соціальної інформації, який доволі часто використовується в сучасній
українській рекламі, є різноманітні культурні стереотипи”19, тому, можливо,
згаданий сюжет, усе ще типовий для українського суспільства, з’явився і в
політичній рекламі. Далі він пише: „У сучасному українському суспільстві
існує багато культурних стереотипів, але реклама, по-перше, здебільшого
орієнтується лише на деякі з них, а по-друге, репрезентує ці культурні
стереотипи, відображаючи їх у рекламних повідомленнях”20. Можна
вважати, що стереотипне уявлення про значення жінки в політиці сприяло
використанню такого образу в політичній рекламі, більше того – у цьому
прикладі воно чітко відобразило її роль у суспільстві взагалі. Зрозуміло,
що не кожен адресат сприйме таку рекламу належно, але пам’ятаймо про
вибірковість проекції повідомлення, про яку йшлося вище.
Дослідники польської політичної реклами зазначають, що „повідомлення,
що містяться в аудіовізуальних рекламах, мають передусім впливати на
емоції, вони часто стають джерелом розваг, натомість раціональні аргументи
в ній майже завжди опускають”21. Після аналізу невеликої частки української
Я. Я н е н к о, Репрезентація культурних стереотипів в українській рекламі [в:]
Jahrbuch der ІV. Internationalen virtuellen Konferenz der Ukrainistik „Dialog der Sprachen –
Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht”, her. O. No v iko v a, P . H ilke s , U . S ch weier, Munchen – Berlin – Leipzig – Washington, D.C. 2014, с. 612.

19

20

Ibidem, c. 612–613.

M. A d a m i k-S z y s i a k, Retoryka audiowizualnej reklamy politycznej – spoty w polskiej
kampanii parlamentarnej w 2011 roku [w:] Współczesne media. Język mediów, pod red. I . Ho f man, D. Kę py -Fig ur y, Lublin 2013, s. 409.

21
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реклами, можна дійти до схожого висновку. У ній рідко знайдемо істотний
складник, а навпаки – переважно контроверсійні, медіальні, іноді образливі
елементи22. Можливо тому, що такі впадають у вічі, краще запам’ятовуються,
але чи тоді реалізують ту функцію, про яку йшлося на початку статті – переконати в тому, щоб голосувати саме за цього кандидата? Зрештою, реклама
„поєднує в собі функції як агітації (заклик купити або замовити рекламований
товар або послугу), так і пропаганди (демонстрація привабливості певного
способу життя або якоїсь із його складових)”23. Думаємо, з тією другою не
виникає жодних розбіжностей.
Загалом щодо можливостей використання образу в рекламі, то її
винятковістю є, з одного боку, українська самобутність (як-от депутат у
вишитій сорочці чи з вилами), а з іншого – типовість і стереотипність (офіційний портрет із добре продуманим гаслом), використання фото молодих
усміхнених людей, спокійних образів (жінка, що спить), захисників Батьківщини, дітей (немовлят), тобто досить різнорідних. Підсумовуючи зазначимо,
що серед політичної реклами цього періоду відсутні образи літніх людей.
Як порівняння наведемо добре відому рекламу з 2012 року (Бабуся і кіт,
іл. 12), в якій з’явилося зображення старшої жінки. Проте це був приклад
антиреклами, оскільки тоді йшлося про неголосування за окрему партію.
Насамкінець відмітимо, що українська політична реклама з року на
рік стає колоритнішою щодо засобів вираження й винятковішою щодо
змісту, відзначимо, необов’язково – позитивного, коректного чи вміло
побудованого. Вважаємо надзвичайно перспективним аналіз політичних
гасел і реклами у загальному із метою встановлення їхніх типових рис,
особливо упродовж певних періодів.

Схожі висновки читаємо у дослідженні М. Адамік-Шисяк. Авторка пише, що під час
парламенської кампанії у Польщі в 2011р. за допомогою реклами зазвичай впливали на
позитивні емоції людей, проте в статегії майже всіх кандидатів з’являлася негативна
візерункова реклама. Ibidem, s. 422.

22

23

Я. Я н е н к о, op. cit., c. 616.
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PHYSICALITY IN THE UKRAINIAN POLITICAL ADVERTISING
(ON THE EXAMPLE OF THE ELECTIONS IN 2015)
The study focuses on the political advertising that appeared on the streets of
Ukrainian cities, towns and villages during the election campaign in 2015,
during the elections of deputies of local councils, village, town and city mayors.
We used samples of advertising placed on individual web pages, newspapers
and magazines.
Our studies are aimed at specific selected areas – namely the ways, purposes
and reasons for using the body image in political advertising. Although our
representative material cannot be considered complete, it is enough to detect
certain characteristics of Ukrainian political advertising in 2015 and the role
of some images in it.
The study analyzed the principles of words and texts selection in political
commercials referring to human image. It’s well-known that the impact of
the message to the recipient and the final election results depend on skillfully
prepared and accurately transferred certain information. So the key question
that arises in this case – what kind of images appeared in political advertising
in 2015 and to what extend they corresponded to the language messages.
The analysis of visual images used in Ukrainian political advertising reveals
its national-oriented character (such as a deputy in an embroidered shirt or
holding a hayfork) as well as shows its typical and stereotypical character
(a politician official portrait with well-thought slogan; using photo of smiling
young people, soothing images (a sleeping woman), defenders of the Motherland,
children). It is also noticed that political advertising of that period doesn’t use
images of old people.
Key words: Ukrainian political advertising, visual advertising, political
discourse, picture, image, human body, language design.

- 350 -

cialo i tozsamosc popr_17-11.indd 350

2016-11-17 10:04:34

Світлана РОМАНЮК

ІЛЮСТРАЦІЯ 1.

http://goloskarpat.info/society/55f1b69e92e12/, (10.09.2015)

ІЛЮСТРАЦІЯ 2.

http://antikor.com.ua/articles/69187-politichna_agitatsija-2015_vi_budete_
smijatisja, (21.10.2015)

- 351 -

cialo i tozsamosc popr_17-11.indd 351

2016-11-17 10:04:34

ТІЛЕСНІСТЬ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЛІТИЧНІЙ РЕКЛАМІ

ІЛЮСТРАЦІЯ 3.

http://antikor.com.ua/articles/69187-politichna_agitatsija-2015_vi_budete_
smijatisja, (21.10.2015)

ІЛЮСТРАЦІЯ 4.

http://antikor.com.ua/articles/69187-politichna_agitatsija-2015_vi_budete_
smijatisja, (21.10.2015)

- 352 -

cialo i tozsamosc popr_17-11.indd 352

2016-11-17 10:04:34

Світлана РОМАНЮК

ІЛЮСТРАЦІЯ 5.

http://intvua.com/news/politics/1445430381-kramatorsk-zahlinaetsya-vidpolitichnoyi-reklami-video-.html, (21.10.2015)

ІЛЮСТРАЦІЯ 6.

http://strichka.com/article/31813911, (04.09.2015)

- 353 -

cialo i tozsamosc popr_17-11.indd 353

2016-11-17 10:04:34

ТІЛЕСНІСТЬ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЛІТИЧНІЙ РЕКЛАМІ

ІЛЮСТРАЦІЯ 7.

http://www.telegraf.in.ua/kremenchug/2015/10/22/pavlo-salkov-opustitiruki-oznachaye-opinitisya-u-polon_10049026.html, (22.10.2015)

ІЛЮСТРАЦІЯ 8.

http://zak-insider.com/?p=17182, (23.09.2015)

- 354 -

cialo i tozsamosc popr_17-11.indd 354

2016-11-17 10:04:35

Світлана РОМАНЮК

ІЛЮСТРАЦІЯ 9.

http://dt.ua/VYBORY2015/kanalizuyu-selo-naykumednishi-peredviborchiagitki-ukrayinskih-politikiv-188412_.html, (21.10.2015)

ІЛЮСТРАЦІЯ 10.

http://bug.org.ua/news/na-volyni-hochut-stvoryty-rynkovi-mehanizmydlya-obmezhennya-politychnoji-reklamy-52398/, (11.08.2015)

- 355 -

cialo i tozsamosc popr_17-11.indd 355

2016-11-17 10:04:35

ТІЛЕСНІСТЬ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЛІТИЧНІЙ РЕКЛАМІ

ІЛЮСТРАЦІЯ 11.

http://24tv.ua/naybezgluzdisha_politichna_reklama_u_kiyevi_n600910,
(9.08.2015)

ІЛЮСТРАЦІЯ 12.

https://new.vk.com/babakit?z=photo-42020274_0%2Falbum42020274_0%2Frev

- 356 -

cialo i tozsamosc popr_17-11.indd 356

2016-11-17 10:04:35

ПРО АВТОРІВ
Жанна БОРТНІК – аспірантка Східноєвропейського національного
університету імені Лесі Українки, старший викладач Луцького педагогічного
коледжу, Україна.
Ірина ЗУБАВІНА – доктор мистецтвознавства, професор членкореспондент НАМ України, Національна академія мистецтв України,
Україна.
Максим НЕСТЕЛЄЄВ – кандидат філологічних наук, доцент кафедри
української мови та літератури, Донбаський державний педагогічний
університет, Україна.
Ольгa СЛОНЬОВСЬКА – професор Прикарпатського національного
університету імені Василя Стефаника, Україна.
Лідія КАВУН – доктор філологічних наук, професор кафедри української
літератури і компаративістики Черкаського національного університету
імені Богдана Хмельницького, Україна.
Світлана БОГДАН – кандидат філологічних наук, професор, завідувач
кафедри історії та культури української мови Східноєвропейський
національний університет імені Лесі Українки, Україна.
Галина ГАЙОВИЧ – кандидат філологічних наук, доцент, учений секретар
Міжнародної школи україністики Національної академії наук України.
Наталія ЯРМОЛЕНКО – доктор філологічних наук, професор кафедри
української літератури та компаративістики Черкаського національного
університету імені Богдана Хмельницького, Україна.

- 357 -

cialo i tozsamosc popr_17-11.indd 357

2016-11-17 10:04:35

ПРО АВТОРІВ

ПРО АВТОРІВ

Олена ГОНЧАРЕНКО – кандидат філологічних наук, доцент кафедри
змісту і методики початкового навчання, Криворізький національний
університет, Україна.
Ольга ЛЕФТЕРОВА – кандидат філологічних наук, доцент кафедри
загального мовознавства та класичної філології Інститут філології
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна.
Олена КЛИМЕНТОВА – доктор філологічних наук, доцент
кафедри української філології для неспеціальних факультетів
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Україна.
Інна ПРОКОПЧУК – кандидат мистецтвознавства, викладач кафедри
дизайну Національного лісотехнічного університету України.
Катажина ЯКУБОВСЬКА-КРАВЧИК – кандидат філологічних наук,
ад’юнкт кафедри україністики, Варшавський університет, Республіка
Польща.
Йоанна КУЧИНСЬКА – маґістр, кафедра україністики, , Варшавський
університет, Республіка Польща.
Наталія СЛУХАЙ – доктор філологічних наук, професор Інституту
філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
Україна.
Оксана ТЕПЛА – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
української та класичних мов Національного університету біоресурсів і
природокористування України.
Тетяна СЕМАШКО – кандидат філологічних наук, докторант Інституту
філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
Україна.

- 358 -

cialo i tozsamosc popr_17-11.indd 358

2016-11-17 10:04:35

Світлана РОМАНЮК

Ярослава БРИГАДИР – аспірант Інституту філології Київського
національного університету імені Тараса Шевченка,Україна.
Олеся КАЛИНЮШКО – аспірант кафедри теорії літератури і зарубіжної
літератури, Східноєвропейський національний університет імені Лесі
Українки, Україна.
Зореслава ШЕВЧУК – аспірантка кафедри української мови, Кам’янецьПодільський національний університет імені Івана Огієнка, Україна.
Ольга НОВИК – професор кафедри української літератури та
компаративістики, Бердянський державний педагогічний університет,
Україна.
Лариса НАУМОВА – кандидат філософських наук, доцент кафедри
режисури телебачення, Київський національний університет театру, кіно і
телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого, Україна.
Анеля РАДЕЦЬКА – аспірантка, Вроцлавський університет, Республіка
Польща .
Пауліна ОЛЕХОВСЬКА – кандидат філологічних наук, ад’юнкт кафедри
україністики, Варшавський університет, Республіка Польща.
Володимир ПОТРАПЕЛЮК – Студент 3 курсу Інституту філології та
журналістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі
Українки, Україна.
Марина ОМЕЛЬЯНЧУК – студентка ІІ курсу магістратури Інституту
філології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Україна.
Юлія МАКАРЕЦЬ – кандидат філологічних наук, доцент кафедри
української мови, Національний педагогічний університет імені
М. П. Драгоманова, Україна.
- 359 -

cialo i tozsamosc popr_17-11.indd 359

2016-11-17 10:04:35

ПРО АВТОРІВ

ПРО АВТОРІВ

Олеся СУЛИМА – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української
мови, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова,
Україна.
Ростислав КРАМАР – кандидат філологічних наук, ад’юнкт кафедри
міжкультурних студій Центрально-Східної Європи, Варшавський
університет, Республіка Польща.
Марта ЗАМБЖИЦЬКА – кандидат філологічних наук, ад’юнкт кафедри
україністики, Варшавський університет, Республіка Польща.
Надія КОЛОШУК – професор кафедри теорії літератури та зарубіжної
літератури, Східноєвропейський національний університет імені Лесі
Українки, Україна.
Світлана РОМАНЮК – кандидат філологічних наук, ад’юнкт кафедри
україністики, Варшавський університет, Республіка Польща.

- 360 -

cialo i tozsamosc popr_17-11.indd 360

2016-11-17 10:04:35

