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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Семіотичні студії другої половини ХХ ст. 

(праці Р. Барта, А. Байбуріна, Ю. Лотмана та ін.), онтологія М. Гайдеґґера і 

гносеологічна проблематика М. Фуко гостро поставили перед гуманітаристикою 

проблему речі в її буттєвому та соціокультурному аспектах, питання про 

онтологічний, аксіологічний і семіотичний статус речі в культурі. Осмисленню 

речі як соціокультурного феномена присвячено також проект реалогії М. Епштейна 

– специфічної гуманітарної галузі на помежів’ї філософії, культурології, 

антропології та семіотики. Реалогія (від лат. res – річ) – це речезнавство, наука про 

речі, причому річ трактується культурологом як одинична сутність (а не одна з 

багатьох певного ряду) зі своїм власним екзистенціальним смислом, який жодним 

чином не пов’язаний з матеріальною вартістю чи функціональними особливостями 

речі, тобто чистий від утилітарно-прагматичних нашарувань, але має меморіальну, 

емоційну, сакрально-ритуальну та іншу цінність і містить у згорнутому вигляді 

численні культурні смисли. Літературознавець О. Чудаков, уперше теоретично 

окресливши проблему речі в літературі, вважав, що саме характер речовизму 

визначає специфіку світогляду митця, особливості того чи іншого стилю та 

культурної доби. 

Досі аналізу речі в семантиці художнього твору відводилася здебільшого 

другорядна роль. В українському літературознавстві немає жодного дослідження, 

де було б системно і повно висвітлено специфіку семіотики, онтології та аксіології 

речі у творчості як окремих митців, так і шкіл, напрямів чи стилів. До проблеми 

речі, її семантики та функцій звертаються лише принагідно, аналізуючи ключові 

образи-символи або художні деталі того чи іншого твору. Разом з тим це питання є 

концептуально важливим, оскільки потрактування речі у різних естетичних 

системах підпорядковано різним чинникам і є домінантним при зміні художньої 

свідомості. Характер «речоспрямованості» (термін О. Чудакова) визначає не лише 

індивідуальність автора чи специфіку твору, але й сутність естетики стилю та доби. 

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

виконано в межах науково-дослідних програм та планових тем кафедри історії 

української літератури, теорії літератури та літературної творчості Інституту 

філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, зокрема 

теми «Мови та літератури народів світу: взаємодія і самобутність» (номер 

державної реєстрації 11БФ044-01; науковий керівник – д. філол. н., проф. 

Семенюк Г.). Тему дисертації затверджено на засіданні Вченої ради Інституту 

філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол 

№ 5 від 23 грудня 2011 р.), уточнено на засіданні Вченої ради Інституту філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 12 від 

27 червня 2017 р.). 

Мета роботи: дослідити семіотику речі у східнослов’янському 

модерністському романі першої половини ХХ ст. 

Завдання дослідження: 

1) розглянути річ як філософську категорію, проаналізувати формування 

уявлень про річ у світовій філософії; 
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2) осмислити підходи до вивчення категорії речі у сучасному 

літературознавстві; 

3) окреслити етапи осмислення концепту речі як об’єкта теоретичної та 

історичної поетики; 

4) визначити характер взаємодії речового та духовного, світу речей та світу 

ідей, відношення «річ – знак» у семіотиці тексту; 

5) систематизувати й описати функції речі у художньому тексті, доповнити 

наявний перелік функцій тими, які властиві модерністському роману 

першої половини ХХ ст.; 

6) виявити специфіку «речоспрямованості» прози модернізму, а саме: 

неоромантизму, екзистенціалізму, імпресіонізму, імажинізму, формалізму, а також 

– для протиставлення – соцреалізму, і дослідити поетикальні особливості речі в 

зазначених напрямах у порівняльному аспекті на матеріалі української, російської 

та білоруської літератури; 

7) простежити взаємозалежність специфіки стилю та категорії речі, а саме: 

особливості маніфестації речі як прояв атрибутивних рис окремого стилю; 

8) з’ясувати специфіку добору, репрезентації та функцій речей у жанро-

стильових різновидах східнослов’янського роману першої половини ХХ ст.; 

9) проаналізувати основні складові концепту речі (їжа, одяг, аксесуари, 

механізми, інтер’єр тощо) у різностильових романах; 

10) висвітлити роль концепту речі в окреслених творах, дослідивши 

семіотичний статус речі, її функції та специфіку смислогенерації; 

11) схарактеризувати поетикальні особливості текстів у зв’язку з проблемою 

речі. 

Об’єкт дослідження – феномен речовизму східнослов’янського 

модерністського роману першої половини ХХ ст., а саме: романи, в яких річ 

виступає смислотворчою та текстогенерувальною категорією: 

– з української літератури: романи «Донна Анна» (1929) Г. Брасюка, 

«Лепрозорій» (1938) В. Винниченка, «Дівчина з ведмедиком» (1928), «Доктор 

Серафікус» (написаний у 1928–1929 рр., виданий у 1947 р.), «Без ґрунту» 

(написаний в 1942–1943 рр., виданий в 1948 р.) В. Домонтовича, «Подорож вченого 

доктора Леонардо...» (1930) М. Йогансена, «Робітні сили» (1929) М. Івченка, «De 

facto» (1930) О. Кундзіча, «Місто» (1928) В. Підмогильного, «Недуга» (1928) 

Є. Плужника, «Вальдшнепи» (1927) М. Хвильового, «Майстер корабля» (1928) 

Ю. Яновського; 

– з російської літератури: романи «Циніки» («Циники», 1928) 

А. Марієнгофа, «Злодій» («Вор», 1927) Л. Леонова, «Чевенгур» («Чевенгур», 1929), 

«Котлован» («Котлован», 1930) А. Платонова, «Zoo, або Листи не про кохання» 

(«Zoo, или Письма не о любви», 1923) В. Шкловського, «Захист Лужина» («Защита 

Лужина», 1930), «Дар» («Дар», 1938) В. Набокова, «Та, що біжить по хвилях» 

(«Бегущая по волнам», 1928) О. Гріна, «Вечір у Клер» («Вечер у Клэр», 1930) 

Г. Газданова, «Сяючі хмари» («Сияющие облака», 1929) К. Паустовського, 

«Заздрість» («Зависть», 1927) Ю. Олеші, «Дванадцять стільців» («Двенадцать 
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стульев», 1928) і «Золоте теля» («Золотой теленок», 1931) І. Ільфа та Є. Петрова, 

«Майстер і Маргарита» («Мастер и Маргарита», 1929–1940) М. Булгакова; 

– з білоруської літератури: романи «Сестра» («Сястра», 1927) Кузьми 

Чорного, «Язеп Крушинський» («Язэп Крушынскі», І частина 1928–1929 рр., 

ІІ частина 1930–1931 рр.) З. Бядулі, «Віленські комунари» («Віленскія камунары», 

1932) М. Гарецького, «Крізь роки» («Праз гады», 1934) П. Головача. 

Предмет дослідження – онтологічні, аксіологічні, семіотичні аспекти 

поетики речі українського, російського та білоруського роману модернізму першої 

половини ХХ ст. 

Теоретико-методологічне підґрунтя роботи становлять праці, присвячені 

вивченню компаративної поетики (А. Діми, Д. Дюришина, Р. Гром’яка, 

Е. Касперського, Д. Наливайка та ін.), філософії речі (Ж. Бодріяра, М. Епштейна, 

Е. Гуссерля, М. Гайдеґґера, М. Фуко), семіотики речі (А. Байбуріна, Р. Барта, 

Г. Гачева, Г. Кнабе, Ю. Лотмана), а також літературознавчі розвідки, присвячені 

речі як літературознавчій категорії, особливостям оприявнення речі в художньому 

тексті та вагомим аспектам речовизму літератури (О. Чудакова, Є. Фарино, 

О. Фрейденберг, Т. Цив’ян, М. Бахтіна, О. Коточигової, В. Топорова, 

О. Щедракової). 
Методи дослідження: заявлена проблема передбачає синтез структурно-

семіотичного (для аналізу знакових властивостей речі та з’ясування її семіотичного 

статусу), порівняльно-типологічного (для типологічного зіставлення ключових 

аспектів речовизму та віднайдення спільних і відмінних художніх парадигм 

речевості твору, митця, стилю, доби), історико-літературного (при вивченні 

подібностей та відмінностей літератур, їх взаємозв’язків) методів та підходів до 

текстів різнонаціональних культур, а також метод ретельного прочитання (close 

reading) для аналізу речовизму заявлених творів. У процесі роботи було задіяно 

основні методологічні положення структурної семіотики Ю. Лотмана і Р. Барта 

(для вивчення семіотики речі в тексті), структурної антропології К. Леві-Стросса 

(для аналізу основних соціокультурних опозицій концептного поля речей у 

модерністському романі), культурологічного концептуалізму Ю. Степанова (для 

дослідження концептів речі у текстах), феноменології Е. Гуссерля (для аналізу 

феноменології речі), теорії інтертекстуальності (для аналізу інтертекстуальних 

зв’язків та інтертекстуальної функції речі) та дискурсивного аналізу (для 

дослідження явища кросдискурсивності та кросдискурсивної функції речі). 

Наукова новизна: комплексне висвітлення окреслених проблем 

пропонується вперше у вітчизняному літературознавстві. Поза увагою дослідників 

досі залишалася генеза і специфіка речовизму в модернізмі й еволюція поетики 

речі українського роману зрілого модернізму у східнослов’янському контексті. 

Значний масив творів доби Розстріляного Відродження, уведений у літературний 

обіг за останню чверть століття, активно досліджувався науковцями, але проблеми 

поетики і семіотики речі роману першої половини ХХ ст. досі не отримали 

належного висвітлення і потрактування. 

Уперше в українському літературознавстві досліджуються: категорія речі в 

естетиці та поетиці модернізму; семіотика речі в українському, російському та 
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білоруському романі першої половини ХХ ст.; функціональність та семіотичний 

статус речі у модерністському, авангардистському та соцреалістичному дискурсі; 

ідейно-естетичні особливості тезаурусу речей у модернізмі; специфіка речовизму в 

національних варіантах українського, російського та білоруського модернізму. 

На відміну від попередніх досліджень, у яких річ аналізувалася 

опосередковано (як художня деталь) і лише в окремих романах української та 

російської літератури, пропонуємо компаративне дослідження категорії речі у 

заявлених різновидах роману з акцентуванням на специфіці речовизму у 

східнослов’янському модернізмі. 

При дослідженні речовизму неодноразово постає питання, яким шляхом іти: 

за функціями речей, за стильовими варіантами речовизму чи за конкретними 

семантико-тематичними групами (їжа, одяг, інтер’єр, механізми, іграшки тощо). 

Гостро усвідомлюючи недосконалість кожного з них, ми вирішили для повноти і 

репрезентативності об’єднати їх, що й зумовило структурування роботи, де 

представлено поліфункціональність речі (ІІ розділ), особливості категорії речі в 

різних стилях (ІІІ розділ) та специфіку тематології і системи мотивів конкретних 

речей, домінантних у модернізмі (ІV розділ). 

Теоретичне значення роботи полягає у дослідженні речі як категорії 

теоретичної й історичної поетики; аналізі специфіки «речоспрямованості» прози 

модернізму, формалізму, соцреалізму; дослідженні онтології, аксіології та 

семіотики речі у різностильових текстах; розробці і поглибленні методики аналізу 

концепту речі у творі; аналізі семіотики їжі, одягу й аксесуарів, інтер’єру та 

предметного світу тексту в цілому; укладанні тезаурусу речового світу 

модерністського роману; компаративному дослідженні феномену речі у 

східнослов’янському модерністському романі та з’ясуванні національних 

особливостей феномену речовизму української, російської та білоруської 

літератури. 

Практичне значення роботи: матеріали дослідження можуть бути 

використані у курсах теорії літератури, історії української літератури, білоруської 

літератури, російської літератури, історії зарубіжної літератури ХХ ст., 

порівняльного літературознавства, спецкурсів та спецсемінарів. Також результати 

дослідження можуть бути використані при розробці нових теоретичних курсів для 

вищої школи, у підготовці курсових, дипломних і дисертаційних робіт, при 

написанні літературознавчих підручників та посібників, присвячених вивченню 

окремих теоретичних проблем: ґенези художнього мислення доби модернізму, 

репрезентації предметного середовища у модернізмі, авангардизмі, соцреалізмі 

тощо. 

Особистий внесок дисертанта. Дисертаційна робота є одноосібно 

виконаною науковою працею. Усі ключові ідеї, положення, що розкривають 

наукову новизну, висновки і результати дослідження, отримано і сформульовано 

авторкою самостійно; наукові публікації виконано без участі співавторів. Будь-які 

форми використання праць інших авторів обумовлено відповідними посиланнями. 

Апробація результатів дисертації. Дисертацію обговорено на засіданні 

кафедри історії української літератури, теорії літератури та літературної творчості 
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Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

(протокол № 5 від 22 листопада 2017 р.). Основні аспекти дослідження викладено у 

формі доповідей на міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях: 

Всеукраїнській науковій конференції «Творчість В. Підмогильного на тлі 

розстріляного Відродження» (Дніпропетровськ, Дніпропетровський національний 

університет ім. Олеся Гончара, 17–18 лютого 2011 р.); Міжнародній науковій 

конференції «Українська література в загальноєвропейському контексті» 

(Ужгород, Ужгородський національний університет, 10–11 травня, 2011 р.); 

XI Міжнародній конференції молодих учених (Київ, Інститут літератури НАН 

України, 15–17 червня 2011 р.); Міжнародній науковій конференції «Крихти буття: 

література і практики повсякдення» (Бердянськ, Бердянський державний 

педагогічний університет, 22–23 вересня, 2011 р.); Міжнародній науковій 

конференції «Смак літератури/література смаків» (Київ, Київський національний 

лінгвістичний університет, 29–30 березня 2012 р.); Всеукраїнській науковій 

конференції «Література в контексті культури» (Дніпропетровськ, 

Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, 26–27 квітня 

2012 р.); Міжнародній науковій конференції «Мови та літератури в 

глобалізованому світі: взаємодія та самобутність» (Київ, Київський національний 

університет ім. Т.Г. Шевченка, 18 жовтня 2012 р.); XVI Філологічному семінарі 

(Київ, Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка, 14 грудня 2012 р.); 

Всеукраїнських наукових читаннях, присвячених творчості Миколи Хвильового 

(Харків, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 13 травня 

2013 р.); Міжнародній науковій конференції «Взаимодействие литератур в 

мировом литературном процессе. Проблемы теоретической и исторической 

поэтики» (Гродно, Гродненский государственный университет имени Янки 

Купалы, Беларусь, 19–20 сентября 2014 г.); Міжнародній науковій конференції «W 

kręgu problemów antropologii literatury. Świat rzeczy w literaturze» (Białystok, 

Uniwersytet w Białymstoku, 21–23 września 2014 roku); І Міжнародній науковій 

конференції «Слов’янські студії» (Миколаїв, Чорноморський національний 

університет імені Петра Могили, 24–25 травня 2016 р.); Міжнародній науково-

теоретичній конференції «Українська література в контексті світової» (Одеса, 

Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського, 

18 травня 2017 р.); Всеукраїнській науковій конференції «Поетика художнього 

тексту» (Херсон, Херсонський державний університет, 18–19 травня 2017 р.). 

Публікації. За темою дисертації видано одноосібну монографію, 

опубліковано 27 статей, з яких 18 – у фахових наукових збірниках України, 5 – у 

закордонних, 4 – у додаткових виданнях (всі одноосібні). 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел (236 позицій) та додатків. 

Загальний обсяг дисертації – 523 сторінки, з них – 486 сторінок основного тексту. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У Вступі окреслено актуальність теми дослідження, вказано на зв’язок 

роботи з напрямом наукових досліджень Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, сформульовано мету і 

завдання роботи, визначено об’єкт і предмет дослідження, теоретико-

методологічну основу, розкрито наукову новизну, теоретичне і практичне значення 

роботи, вказано форми апробації, подано відомості про обсяг і структуру 

дисертації. 

У першому розділі «Річ як соціокультурний феномен: теоретичні 

аспекти» висвітлено проблеми формування категорії речі у філософії, підходи до 

потрактування речі як знака в семіотиці, обґрунтування речі як літературознавчої 

категорії; запропоновано авторське визначення й окреслено семантичне поле 

ключових термінів дослідження: категорія речі, концепт речі, речевість, речовизм. 

У підрозділі 1.1. «Поняття про річ у філософії» окреслено підходи до речі 

як однієї з головних онтологічних категорій. Поняття про річ, визначення речі, 

питання про співвідношення в речі ідеального (ідеї, поняття, задуму, форми) та 

матеріального (власне речовинного) і загалом співвідношення світу речей та світу 

ідей, їхні первинність та походження – визначальні проблеми філософії на всіх 

етапах її розвитку. У ранній античній натурфілософії пошук первнів буття, 

першопричин Всесвіту відбувався серед чуттєво-конкретних предметів у природі 

та речовині: такими природними первнями речей вважали воду (Фалес), повітря 

(Анаксимен), вогонь (Геракліт). Поняття речі у Платона кристалізується в 

зіставленні та протиставленні з поняттям ідеї (ейдосу). Ідея – це сутність речі, її 

смисл, призначення і причина виникнення. Аристотель поставив під сумнів тезу 

Платона про перебування ідеї речі окремо від самої речі чи до самої речі, 

трактуючи річ як співвідношення форми і матерії. 

Питання про річ у зв’язку з визначенням сутності буття стає наріжним 

каменем середньовічної схоластики, у якій виразно виокремлюються три 

напрямки: реалізм (лінія Платона), що обстоював первинність загальних понять 

(ідей) щодо речей (Оріген, Тома Аквінський); номіналізм (лінія Аристотеля), що 

утверджував первинність окремих речей відносно понять (Вільям Оккам, Жан 

Буридан, Роджер Бекон); концептуалізм, що стверджував наявність загальних 

понять у самих речах (П’єр Абеляр), що виявляються у мовленнєвих актах, 

пов’язуючись з ідеєю втілення Слова і тим самим забезпечуючи розуміння речей та 

їхніх зв’язків. 

Певний ідеологічний «зсув» у потрактуванні речі вбачаємо в раціоналізмі 

Р. Декарта, з філософським ученням якого історики пов’язують «ілюзію 

виготовленості» та ідею машини, що вплинуло на формування Просвітництва: віра 

в розумне перетворення світу і природи за допомогою речей як витворів людського 

розуму. У філософії представників англійського сенсуалізму Дж. Берклі та Д. Юма 

річ розглядалася як сукупність властивостей (колір, смак, запах, форма, 

консистенція тощо), що ототожнювалися з відчуттями і повністю залежали від 

суб’єкта-реципієнта, тобто речі зводилися до об’єктів перцепції. 
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Ідейні витоки романтичного потрактування речі зокрема та романтичного 

світогляду в цілому – у німецькій класичній філософії, представленій вченнями 

І. Канта, Й.Г. Фіхте, Ф.В. Шеллінга, Г.В.Ф. Геґеля, а також – у філософських та 

естетичних теоріях самих митців-романтиків: Ф. Шиллера, Й.В. Ґете, Новаліса, 

братів А.В. та Ф. Шлегелів. Так, І. Кант, з’ясовуючи сутність та властивості речей і 

явищ, запропонував поняття «річ у собі» (або «річ сама по собі») та «річ для нас», 

що визначають зв’язок суб’єкта пізнання (людини) з об’єктом (світом). Й.Г. Фіхте 

відкидає поняття «речі в собі», висуваючи натомість категорії «Я» та «не-Я». «Я», 

за Фіхте, – це емпіричний суб’єкт пізнання, активне начало, індивідуальна 

свідомість людини; «не-Я» – річ, об’єкт, пасивне начало, навколишній світ. Фіхте 

розмежовує, протиставляє і зіставляє «Я» (суб’єкт) та «не-Я» (річ, об’єкт). 

Подолання застиглої протидії «не-Я», за Фіхте, є необхідною умовою реалізації 

свободи «Я». 

Річ у феноменології Е. Гуссерля постає одиницею свідомості, цілісним і 

неподільним елементом роботи свідомості над «переживанням» речі, що включає у 

себе і сприйняття, і відчуття, й уявлення, й осмислення. Висунувши гасло «Назад 

до самих речей», Гуссерль обстоював звернення до первинного досвіду пізнання, 

не забрудненого теоретичними конструкціями чи суспільною думкою. Однак 

М. Гайдеґґер вважав, що сам Гуссерль першим же відійшов від свого заклику 

повернення до речей, оскільки досліджував не речі світу, а річ через призму 

надбудов свідомості. У свою чергу, Гайдеґґер наділяє річ буттям, що в онтології 

вважалося атрибутивною рисою людини, але не предмета: він прагне окреслити 

онтологічний статус речі й атрибутивні риси, що дозволяють їй «речувати», серед 

яких самостійність речі, її здатність поставати і перебувати. Філософ закликав 

«надати речам слова» для оприявлення своєї речевості. Метафорою про те, що всі 

речі «мають заговорити», щоб явити себе, наблизитися до людини, Гайдеґґер 

підіймає не лише глибинні шари етимології, але й обстоює синкретизм давнього 

мислення, коли через кожну річ до людини промовляв світ та вічність. М. Фуко, 

вводячи у праці «Слова і речі» (1966) поняття епістеми – історично змінної 

структури, що визначає спосіб мислення, сприйняття світу та існування людини 

певної епохи, вважає її структурогенерувальним принципом порядок речей, тобто 

співвідношення «слів» і «речей»: безпосередній зв’язок між словами та речами 

(значення слова співвідноситься з властивостями чи функціями речі) ренесансної 

епістеми (ХVI століття); опосередкований уявленнями через пошук тотожності та 

відмінності зв’язок у класичній епістемі (раціоналізм XVII–XVIII століть); 

розірваний зв’язок через віддаленість денотації та конотації – у сучасній (з кінця 

XVIII – початку XIX століття і до нашого часу). Відрив речі від загальнолюдських 

цінностей і виразне домінування конотації над денотацією у постмодерну добу 

зауважує і Ж. Бодріяр у дослідженні «Система речей» (1968), аналізуючи 

функціонування речей у суспільстві споживання, маркетингові механізми, 

принципи реклами та нескінченну гонитву людини за речами як знаками престижу, 

комфорту й успішності. За М. Епштейном, річ є особливою ліричною та 

меморіальною сутністю, цінність якої зростає тою мірою, як втрачається 

технологічна новизна, товарна вартість чи естетична привабливість речі. Ця 
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сутність здатна зживатися, споріднюватися з людиною, причому інші властивості 

речі відходять на задній план. М. Епштейн, як і М. Гайдеґґер, термінологічно 

розмежовує поняття «предмет» і «річ», вважаючи їх категоріально 

нерівнозначними: предмет, на думку вченого, постає недосконалою, неосмисленою 

і духовно неосвоєною річчю. 

У підрозділі 1.2. «Семіотика речі: річ як знак» розглянуто питання про 

знакові функції речі та специфіку перетворення її на знак. Зокрема, проаналізовано 

підходи до речі як знака Ю. Лотмана, А. Байбуріна, В. Топорова, Г. Кнабе, 

Г. Гачева. При семіотизації річ втрачає власне речові (утилітарні) функції, 

набуваючи знакових і переходячи у розряд знаків. Так, А. Байбурін сформулював 

поняття семіотичного статусу речі та шкали семіотичності. Семіотичний статус, на 

думку дослідника, відображає співвідношення «знаковості» і «речевості» окремого 

предмета в конкретній семіотичній ситуації, тобто переважання символічних чи 

утилітарних функцій речі. Разом із тим науковець звертає увагу на рухливість і 

непостійність семіотичного статусу речей чи навіть однієї речі у межах різних 

семіотичних систем, а також переконливо обстоює думку про здатність речі 

поставати не лише знаком (посиланням на позапредметну реальність), але й 

текстом культури, носієм певного соціокультурного повідомлення. 

Вагоме методологічне значення для нашого дослідження має висновок 

відомого філолога і культуролога Г. Кнабе про знакову виразність речей як 

особливу мову – мову культури, текст якою читається на основі культурно-

історичних асоціацій. Про мову речей та річ як носія смислів говорить і філософ, 

культуролог та літературознавець Г. Гачев, який розглядає річ як ідею, вміст 

життєвого і духовного досвіду народу. На думку дослідника, мова речей становить 

невід’ємну складову національного Космосу, на рівні з мовами звичаїв, мистецтва, 

музики, літератури, філософії, релігії. 

В. Топоров у своїй відомій праці «Річ в антропоцентричній перспективі» 

(1986) поєднує умоглядно-філософський та власне семіотичний підходи до 

потрактування проблеми речі, розв’язуючи її у площині міфопоетики – через 

окреслення сприйняття речі людиною в архаїчних моделях світу. Дослідник 

переконаний, що буття речі (тобто її осмислене існування) можливе лише «в 

антропоцентричній перспективі», тобто річ існує завжди для людини і завдяки 

людині. Його розуміння «верхнього» і «нижнього» ціннісних полюсів та «сильної» 

і «слабкої» речі суголосні з поняттям шкали семіотичності та високого чи низького 

семіотичного статусу речі А. Байбуріна. 

У підрозділі 1.3. «Річ як літературознавча категорія» окреслено підходи до 

речі як категорії теоретичної й історичної поетики та конкретизовано семантичні 

поля головних термінів дослідження: категорія речі, концепт речі, речевість, 

речовизм. Вперше розглянув категорію речі як літературознавчу, теоретично 

обґрунтувавши проблему речі та її роль в історичній поетиці, О. Чудаков. 

Дослідник вважав, що характер зображення предметів є основоположною 

складовою поняття «художній світ письменника», а сам підхід митця до 

зображення речей виражає його світогляд і репрезентує стильову манеру. З 

переосмисленням речі науковець пов’язує процеси виникнення нових типів 
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художнього мислення й оформлення літературних напрямків. Чудаков вважав 

художній предмет одиницею аналізу речового світу твору – як такий, що 

репрезентує основні якості зображуваного світу, специфіку світогляду митця та 

художню свідомість доби. Водночас він застерігав від ототожнення художнього 

предмета та його побутового аналога (тобто речі в реальній дійсності), адже смисл 

першого не вичерпується первинною зрозумілістю і доступністю для сприйняття 

другого. Отже, О. Чудаков переконливо довів, що категорія речі є визначальною 

для аналізу поетики та стилістики як окремого автора, так і мистецького напряму в 

цілому; описав способи та підходи до зображення речі в тексті; розмежував за 

характером речоспрямованості два типи художнього мислення (формоорієнтоване, 

якому властива особлива увага до речі, побуту, етикету, способу життя, і сутнісне, 

для якого не характерне речове розмаїття, а річ не перебуває у центрі авторської 

уваги); окреслив специфіку речовизму поезії та прози окремих стилів і напрямків. 

Важливе місце у розробці поняття «предметний світ твору» посідають праці 

відомого польського славіста Є. Фарино, який, спираючись на досягнення 

Тартусько-московської структурно-семіотичної школи, обстоював принципову 

автореферентність літератури, тобто спрямованість на саму себе і продукування із 

самої себе власного смислу, детально зупиняючись на семантиці предмета у 

культурі та його словесного втілення в літературі. Як і О. Чудаков, польський 

літературознавець переконаний, що добір тих чи інших реалій предметного світу та 

принципи зображення їх у художньому творі є визначальними для з’ясування 

особливостей поетики кожного автора. На думку Є. Фарино, спосіб і засоби 

репрезентації речі у тексті постають своєрідною мовою моделювання, а пізнання 

особливостей мови речей того чи іншого твору дозволяє з’ясувати специфіку 

авторського світобачення та поетики. Розглядаючи світ персонажа як художній 

матеріал, носія певних смислів, науковець детально зупиняється на портреті та 

предметних і непредметних складових зовнішності людини, а також ретельно 

аналізує семіотичний потенціал костюму, засобів пересування, речового 

наповнення на конкретних прикладах класичних текстів. 

Російська дослідниця Олена Коточигова також вважає річ надзвичайно 

важливою при визначенні специфіки поетики твору та жанрових і стильових 

особливостей. Спосіб репрезентації речі у тексті, на думку дослідниці, належить до 

виразних стильових домінант, характерних для низки літературних жанрів: 

художньо-історичних, науково-фантастичних, етологічних (фізіологічний нарис, 

утопічний роман), художньо-етнографічних тощо. Отже, О. Коточигова суттєво 

уточнює жанро-стильові можливості речовизму, окреслює функції речі та 

еволюцію речевості художньої літератури в діахронічному аспекті.  

Розмежовуючи образ речі та категорію речі, Ольга Щедракова цілком слушно 

зауважує, що річ як категорія має принципово відмінну структуру в текстах різних 

авторів, що зумовлено філософією речі та загальною стратегію речовизму. Цілком 

погоджуємося з висновком дослідниці про те, відмова від автоматизованого 

сприйняття речі дозволяє виділити художні світи, що містять речі, та світи, 

структуровані ними. В останньому випадку, на думку О. Щедракової, річ стає 
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своєрідним лакмусовим папірцем, що виявляє онтологічні установки автора і 

дозволяє говорити про авторську філософію речі. 

У підрозділі також окреслено і конкретизовано семантичні поля головних 

термінів дослідження. 

Категорія речі – це найзагальніше родове поняття, що охоплює всю 

сукупність художніх предметів (тексту, митця, стилю, соціокультурної доби), 

репрезентує естетично оприявлену філософію речі і характеризує художній світ 

твору. Охоплює усі тематичні групи речей, виділені в історії повсякдення: їжа, одяг 

та аксесуари, інтер’єр, машини, засоби для письма, іграшки тощо. 

Концепт речі – це сукупність культурних смислів та ідей, що безпосередньо, 

асоціативно чи конотативно актуалізовані в тексті та продукуються знаком у 

процесі семіозису. Межі між знаком та концептом рухомі і проникні: знак як 

мінімальна семіотична одиниця здатен «розростатися» до концепту у текстах з 

високим семіотичним статусом речі. Часом (у ситуації еквівалентності) концепт 

ототожнюємо з мотивом (наприклад: концепт їжі і мотив їжі), цілком 

усвідомлюючи при цьому, що один концепт здатен генерувати низку мотивів 

(наприклад, концепт їжі – мотиви насолоди, поглинання, «здорової» та 

«нездорової» їжі тощо), а один мотив – актуалізуватися різними концептами. 

Терміни «річ у літературі», «образ речі» і «художній предмет», за 

літературознавчою традицією, що вже склалася,  вважаємо цілком тотожними і 

вживаємо як абсолютні синоніми. 

Речевість – це риса художньої манери, ознака стилю, атрибутивна 

характеристика художньої свідомості, детермінованої філософією речі, та 

художнього світу, структурованого категорією речі. 

Речовизм – явище, оприявлення речевості, утілення речі у творі, що 

виражається як у наявності окремих образів речей, так і в посиленому 

структуруванні ними тексту. З огляду на це й говоримо про різну міру чи 

«густину» речовизму: одиничні речові образи із загалом невисоким семіотичним 

статусом та мінімальною функціональністю, з одного боку, або ж домінантність 

категорії речі, високу семіотичність та поліфункціональність речової образності, з 

іншого. 

У другому розділі «Семіотичний статус та функціональність речі 

у модерністському романі» досліджено функції речі у художньому творі й 

окреслено взаємозалежність семіотичного статусу та функціональності речі. 

Зокрема, у підрозділі 2.1. «До проблеми функцій речі у художньому тексті» 

проаналізовано і систематизовано виділені теоретиками функції речі в художній 

літературі (власне номінативну, аксесуарну, ідейно-естетичну, світомоделювальну, 

культурологічну, характерологічну, сюжетно-композиційну). З’ясовано, що 

функціональність речі у модерністському романі першої половини ХХ ст. не 

вичерпується вищевказаними функціями, тож у роботі доповнено перелік функцій 

тими, які властиві модерністському роману (cюжетогенерувальна, асоціативна, 

інтертекстуальна, мотивогенерувальна, текстогенерувальна, кросдискурсивна). 

У підрозділі 2.2. «Асоціативна, інтертекстуальна та мотивогенерувальна 

функції речі у романі М. Булгакова “Майстер і Маргарита”» проаналізовано 
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поєднання асоціативної, інтертекстуальної та мотивогенерувальної функцій речі, 

що й зумовило високий семіотичний статус речі у тексті М. Булгакова. З’ясовано, 

що асоціативна функція речі у творі письменника виступає на перший план, часом 

замінюючи, а частіше синтезуючи й акумулюючи аксесуарну, ідейно-естетичну, 

культурологічну, характерологічну, інтертекстуальну та мотивогенерувальну 

функції. 

У підрозділі 2.3. «Асоціативно-алюзивний потенціал речі у 

мотивогенеруванні В. Набокова: метатекстуальний аспект речовизму» синтез 

асоціативної, інтертекстуальної та мотивогенерувальної функцій речі в 

метатекстуальному аспекті проаналізовано на матеріалі романів В. Набокова 

«Король, дама, валет», «Захист Лужина», «Дар». З’ясовано, що річ у творах 

письменника незмінно виявляє високий семіотичний статус, постаючи джерелом 

мовних ігор, асоціацій, алюзій до власних та чужих текстів, оголюючи у такий 

спосіб ключові прийоми конструювання тексту і виводячи текстогенерування на 

метатекстуальний рівень. Отже, категорія речі та функції речової образності у 

романах Набокова відображають атрибутивні риси його поетики, демонструють 

принципи текстуальної стратегії (алюзивність, асоціативність, інтертекстуальність, 

метатекстуальність). 

У підрозділі 2.4. «Речовий код роману Миколи Хвильового “Вальдшнепи” в 

аспекті кросдискурсивності» досліджено речовий код роману Миколи 

Хвильового «Вальдшнепи» в реалізації дискурсу любовного роману та підміни ним 

ідеологічного в контексті загальної кросдискурсивності твору. Проаналізовано 

семантику речового наповнення концепту «флоберівські дами» у романі, 

розглянуто семіотику речових образів твору та ольфакторні особливості речі.  

Виокремлені речові коди роману «Вальдшнепи», зокрема семантика блакитних 

парасольок та «абрикосової» теми, виразно свідчать про актуалізацію дискурсу 

любовного роману, що «перемикає» ідеологічний, засвідчуючи створення 

яскравого тексту-імітації засобами кросдискурсивності. Французькі парфуми і 

романи також переводять любовний дискурс в ідеологічний (і навпаки), 

актуалізуючи ідейно-тематичну опозицію французького та провансальського, 

імперського та провінційного, що магістральною лінією проходить через усі 

памфлети Хвильового. 

У третьому розділі «Полістилістичність модерністського речовизму» 

з’ясовано, що категорія речі визначає світогляд та стильові особливості митця і 

періоду. Кожен стиль маніфестує своє бачення речі, власну онтологію та 

аксіологію речевості, своє коло проблем, пов’язаних із нею. 

У підрозділі 3.1. «Річ у неоромантичному дискурсі модернізму (на 

матеріалі романів О. Гріна “Та, що біжить по хвилях” та Ю. Яновського 

“Майстер корабля”)» досліджується неоромантичний дискурс речовизму в 

компаративному аспекті. Зокрема, у пункті 3.1.1. «Мотив істинної та оманної речі 

у творчості митців-неоромантиків» з’ясовано, що потрактування речі у 

німецькому ідеалізмі закорінене в поділі на ідеальне та явлене у Платона і 

неоплатоніків, біблійному креаціонізмі та гностичних теоріях еманацій, засвоєних 

середньовічною німецькою містикою, звідси – з одного боку, непізнаваність «речі 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 12 

у собі» Канта, з іншого – ототожнення й одночасно розмежування «Я» та «не-Я» у 

Фіхте та переконання, що матерія – це «застиглий дух» у Шеллінга. Отже, від 

містиків романтики засвоїли ідею присутності Бога у речах (тобто ідею істинної, 

«богоприсутньої» речі); від гностиків – концепцію «відпадіння» речі від Бога (ідею 

оманливої речі). Ці дві ідеї, як надалі переконаємося на прикладі прози 

Ю. Яновського та О. Гріна, своєрідно заломлюються у творчості неоромантиків, 

набуваючи художньо-естетичного вияву в мотивах істинної й оманливої речі, які 

часом навіть поєднуються в межах одного образу. Вже перший опис корабля «Та, 

що біжить по хвилях» у Гріна актуалізує мотив істинної, богоприсутньої речі, 

тобто речі, що відповідає Ідеї і красі Божого задуму: це підкреслює замилування 

героя-оповідача в описі стрункості судна, пропорційності його складових, 

вишуканості ліній. Водночас в образі корабля пунктирно окреслено і мотив 

оманливої речі, що оприявнюється через образ речі, зануреної у сон, підкреслене 

перебування бригантини «на межі сутінків», поєднання світла та темряви у 

предметній репрезентації назви корабля. З одного боку, маємо суто грінівську 

деталізацію речі – з характерною грою світлотіней, з іншого – естетичне втілення 

цілого комплексу філософських проблем про «забрудненість» речі матерією, 

взаємодію у речі світла (ідеї) та темряви (матерії) і перебування речі на межі між 

світлом творчого Духу та тінню тварного. Таке підкреслене перебування «на межі 

темряви і світла» дозволяє говорити про поєднання в одному образі мотивів 

істинної й оманливої речі – речі, створеної Богом чи за Божим задумом (ідеї 

біблійного креаціонізму), і речі, що «відпала» від Бога і «загрузла» у бруді низької 

матерії (ідеї гностичних теорій еманації), – така дуальність потрактування речі 

загалом характерна для європейської традиції, що яскраво відображається у 

поетиці речі як російського, так і українського неоромантизму. 

На відміну від Гріна, у романі Яновського «Майстер корабля» річ постає із 

дещо вищим рівнем семіотичності, фігуруючи як річ у «тексті про текст» / «тексті 

про фільм», що зумовлено значним впливом формалізму та підкресленою 

метатекстуальністю твору, при якій річ первинно виступає «річчю у мистецтві», 

накреслюючи проблему істинної та оманної речі у мистецтві. Так, потребою 

істинної речі продиктована необхідність у справжньому кораблі для зйомок, звідси 

– дискусія про кіль та його відповідність кораблеві – і ширше – про 

правдоподібність та пропорційність, видиму та невидиму красу в мистецтві. 

Невидимі, але наявні складові речі однаково, а може, і ще більш важливі, ніж 

видимі, оскільки безпосередньо співвіднесені з неявленою сутністю її 

(божественною ідеєю). Таким чином, мотив істинної речі в Яновського, як і 

в Гріна, вирішується через естетичність та гармонію речі, тобто її красу та 

пропорційність, причому справжність і правдоподібність розглядаються нами як 

категорії німецького класичного ідеалізму, а не літературного реалізму чи тим 

більше соцреалізму, – як синоніми істинності, тобто відповідності Божому задуму, 

Абсолюту, а кожен майстер у даному контексті (від режисера до теслі) виступає 

Креатором речі, уподібнюючись до Першотворця. 

Порівняно з Гріном, Яновському властива семіотично вища значущість «речі 

культури». У романі «Майстер корабля» представлено дві стратегії потрактування 
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речі у культурі, персоніфіковані образами синів То-Ма-Кі, як утілення двох різних 

орієнтацій культури, протилежних стратегій культуротворення. Так, син Майк – 

футболіст і пілот, руйнівник старовинних реліквій – уособлює футуризм із його 

запереченням традиції і сталих цінностей та оспівуванням космічних швидкостей; 

син Генрі – письменник, який персоніфікує протилежну стратегію 

культуротворення, – лінію неокласиків: він ідентифікує себе з батьком, 

орієнтуючись на здобутки попередньої культури, утілює лінію професійного 

письменництва, обстоюючи модернізацію в ідейному наповненні (у зв’язку 

з образом сина-письменника у тексті актуалізовано мотив речі-екфрасису, вагомий 

для модернізму). 

У пункті 3.1.2. «Речі-екзотизми як знак “неоромантичного тексту” 

Ю. Яновського та О. Гріна» досліджено значну за обсягом та смисловим 

навантаженням у творчості неоромантиків семантичну групу речей-екзотизмів. 

Крім морської чи гірської екзотики чужих країв та далеких мандрів (як-от: у Гріна 

– це речове наповнення чарівної країни «Грінландія»), у Яновського семантична 

група екзотизмів постає найбільш розмаїтою, оскільки в тексті представлено всі 

можливі підвиди екзотичних речей: і національна екзотика індонезійського світу, й 

екзотична термінологія кораблебудування, і терміни та професіоналізми 

кінематографічної справи – ультрасучасної та водночас екзотичної для літератури 

20-х років. На відміну від прози Гріна, річ у метатексті Яновського первинно 

постає не просто річчю, а рефлексією речі, «річчю у мистецтві», що художньо 

оформлює філософську проблему істинної й оманної речі у мистецтві, втілюючи 

світоглядні та естетичні критерії такої істинності й оманливості. 

У підрозділі 3.2. «Екзистенціалістський дискурс речовизму (за романами 

В. Домонтовича, Є. Плужника, В. Набокова, Г. Газданова)» досліджується 

філософія речі й ідейно-стильові особливості речовизму митців-екзистенціалістів. 

У пункті 3.2.1. «Категорія речі у романах В. Домонтовича і В. Набокова: 

онтологія versus метафізика» йдеться про вагомість категорії речі у художній 

манері обох романістів і типологічну схожість поетики речі, а саме: пильну увагу 

до речі та ретельність речової репрезентації, високу густину речовизму і близькість 

його якісних харатеристик у прозі, а також безперечний вплив того факту, що 

обидва захоплювалися М. Гоголем і його поетикою речі. Попри закоріненість в 

екзистенціалізмі, філософія речі митців має і суттєві відмінності: у прозі 

В. Домонтовича виразно окреслюється онтологія речі, у той час як у романістиці 

В. Набокова – метафізика речі. Традиційно щодо творчої манери Набокова 

використовується метафоричний терміноїд дослідника В. Александрова 

«потойбічність», семантично пов’язаний із метафізикою. Поняття «метафізика 

речі» щодо творчості митця введено і частково розглянуто Світланою Кековою. 

Щодо романістики Домонтовича вживаємо термін «онтологія», оскільки річ у його 

романістиці постає категорією буття, позначаючи все суще (річ як ознака і 

запорука існування світу), а головну творчу настанову митця вбачаємо у 

репрезентації прагнення з’ясувати внутрішні властивості предметів «людиною 

культури» (а це, по суті, основне завдання онтології як розділу філософії). 
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У центрі мистецьких і філософських дискусій у романі В. Домонтовича «Без 

ґрунту» незмінно постає питання онтології й аксіології речі: герої прагнуть 

осягнути спосіб буття і репрезентації речі в реальності та мистецтві, в історії 

й археології. Такі ніби побіжні і не завжди безпосередньо пов’язані з центральною 

магістраллю сюжету, а швидше опосередковані й асоціативні міркування про 

статус речі з неухильною повторюваністю постають у тексті. Герої у центральній 

дискусії про долю церкви визначаються і групуються саме за своїм ставленням до 

речі: екскурсовод Ґуля, що сприймає світ як каталогізований музей речей; директор 

і хранитель художнього музею Витвицький, що поруч із безцінними речами 

зберігає безнадійний мотлох; архітектор-конструктивіст Бирський, що прагне 

раціональним шляхом деформувати призначення речей; «старі діди» Криницький 

та Півень, що обстоюють аксіологію речей козацької старовини (лойового каганця і 

хати-мазанки); герой-оповідач – професор-мистецтвознавець, естет-цинік та 

релятивіст, консультант Комітету охорони пам’яток старовини й мистецтва 

Ростислав Михайлович, який розуміється на особливих речах, але з легкістю 

неважить ними, урівнюючи натомість ціннісний статус витвору мистецтва та 

кулінарії; а також напівбожевільний митець Линник, що заповнював свій життєвий 

простір безладним мотлохом, одягався у випадкові та непоєднувані між собою речі 

і намагався через мистецтво пізнати зв’язок речей та ствердити причетність кожної 

речі до абсолютного. 

Цитати про річ з «Мертвих душ» М. Гоголя є яскравою підказкою, ключем до 

речовизму самого Домонтовича: він «помітив» у Гоголя те, що хотів, аби помітили 

у нього самого. Таким подвоєнням семіотичного коду речі письменник підкреслює 

важливість дискурсу речовизму, а вводячи до тексту код для його прочитання і 

репрезентуючи річ через зіставлення її з «художньою» річчю видатного 

попередника,  відтворює особливості сприйняття речі героєм як людиною культури 

через упізнавання, згадування та перепрочитання. Таким чином, в аксіології митця 

річ постає знаком культури, семіотичним ярликом, вказівкою на інші тексти і 

водночас – кодом до їх прочитання, джерелом розгалуженого ланцюжка 

соціокультурних значень. 

Схожу увагу до речі демонструє і творчість В. Набокова. Навіть структурно 

його роман «Дар» обумовлений ідеєю речі і ширше – творчості як вищої здатності 

репрезентувати речі. Отже, у романах обох митців проблема речі у мистецтві та 

мистецької речі, спогаду про речі та речової стратегії людини культури 

окреслюється особливо виразно. Йдеться про спільне для В. Домонтовича і 

В. Набокова прагнення заглибитися у сприйняття речі людиною культури: не 

просто відтворити відчуття та переживання речі як такої (у побутовому вимірі чи 

розрізі), а репрезентувати саме художню рефлексію над річчю героя-митця, що 

набуває в обох текстах стрункості мистецької програми щодо рецепції речі. 

Зокрема, у романі «Дар» така мистецька програма задекларована творчістю героя-

письменника Годунова-Чердинцева, «антипрограма» – ставленням до речей у житті 

і творчості його персонажа Чернишевського, у романі «Без ґрунту» – філософією 

речі мистецтвознавця Ростислава Михайловича та художника й архітектора 

Степана Линника. 
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У романі В. Набокова «Дар» річ постає на перетині метафізичних та 

метатекстуальних інтенцій, ніби у дзеркалі, відображаючи стильову своєрідність 

митця. Поетика речі є невід’ємною ознакою метафізики Набокова, атрибутивною 

рисою його так званої «потойбічності», визначальною особливістю стилю. Звідси – 

твердження про перебування набоковської речі «на межі присутності» 

(М. Епштейн), метафізику речі Набокова (С. Кекова) та річ як «особистий 

метафізичний код» письменника (В. Поліщук). Категорія речі демонструє у 

творчості Набокова особливу смислову, естетичну, емотивну, інтертекстуальну та 

текстогенерувальну «напруженість». 

Набокову, як і Домонтовичу, властива ретельність у деталізації відтінків 

кольору, нюансів форми і розміру речі із подальшим виходом у філософію 

речовизму. Але така конкретика у російського митця незмінно поєднується зі 

створенням візуальної (рідше слухової чи одоричної) ілюзії чи низки удаваностей, 

що підважують реальність як таку – у фізично-речовому прояві, а отже, задаючи 

вихід на метафізичну проблематику, безпосередньо окреслюють метафізичний 

вимір буття. Речова образність незмінно актуалізує важливу для Набокова 

проблему речових та неречових вимірів і класів усього сущого, їхню 

взаємопроникність і химерність, відсутність чітких кордонів і меж, а також 

перебування речі на межі – між світлом і темрявою, буттям і небуттям, пам’яттю і 

забуттям. Героям Набокова властиве інтенсивне внутрішнє переживання речей, 

відчуття взаємодії з ними, здатне розмикати межі видимого світу і розкривати його 

справжню сутність, або ж тотальна байдужість і сліпота до навколишніх речей, а 

отже, і до метафізичного виміру буття. 

Структурно роман «Дар» підпорядковано ідеєї творчості як здатності 

репрезентувати речі. Так, перший розділ – це оповідь про вірші оповідача, 

присвячені речам його дитинства; другий розділ – це презентація не здійсненого до 

кінця задуму книги оповідача про життя батька – вченого-натураліста, для якого 

найважливішою особистою місією було давати наймення речам світу, описувати їх; 

четвертий розділ становить «текст у тексті» – нищівний біографічний роман героя-

оповідача про відомого російського шістдесятника М.Г. Чернишевського та його 

недоладні стосунки з речами, а також метатекстуальні рефлексії героя-митця 

з приводу власного роману. Ставлення Чернишевського до речей символізує його 

невігластво у мистецтві, наївні роздуми про художність, сутність мистецтва та 

співвідношення мистецтва і дійсності, «стихійний матеріалізм», безапеляційність і 

поверховість суджень про літературу, школярський підхід до складних 

філософських проблем. Нерозуміння речей – ось головний закид героєві від автора 

життєпису і, додамо, від самого Набокова, для якого плекання речей постає 

головною естетичною настановою. 

Спільним для обох митців є також мотив уречевленої людини, утілений в 

образах головних героїв романів «Доктор Серафікус» В. Домонтовича та «Захист 

Лужина» В. Набокова – доктора Серафікуса та шахіста Лужина. Так, численні 

асоціації й аналогії цих героїв з лялькою-пупсом, гомункулюсом, людиною з 

колби, дерев’яним манекеном, маріонеткою, химерною конструкцією, механізмом, 

шаховою фігурою тощо свідчать про виразне оприявнення у тексті мотиву 
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механічної людини, спрямоване на втілення внутрішніх жахів особистості і 

підпорядковане маніфестації психічних процесів, підсвідомого, хворобливих 

нав’язливих станів. Мотив уречевленої людини у творах також виразно 

окреслюється через автоматизм дій героїв, механічність їхнього існування. 

Водночас В. Домонтович, на відміну від В. Набокова, витоки такого автоматизму 

та механічності існування вбачає не лише у психічних процесах окремої 

особистості, а й у психології часу та популярній тоді естетиці конструктивізму, де 

людина постає лише конструктивістською схемою та формулою 

диференційованості. 

У пункті 3.2.2. «Феноменологія речі у романах Є. Плужника “Недуга” та 

Г. Газданова “Вечір у Клер”» з’ясовано, що філософське підґрунтя речового 

дискурсу творів обох митців ідейно суголосне феноменологічній доктрині 

Е. Гуссерля, а саме: 1) річ потрактовується як феномен і лише як «річ в акті 

переживанні»; 2) інтенціональність свідомості реалізується у її спрямованості на 

речі; 3) наявні феноменологічний час і реактуалізація речі через спогад про акт 

сприйняття речі та відтворення його у «нині». В обох творах конфлікт 

розгортається навколо проблеми сприйняття та переживання речі, їх нетотожності і 

повністю перенесений всередину особистості: у Газданова – за допомогою потоку 

свідомості, у Плужника – через персоніфіковане двійництво. 

Категорія речі є домінантною у поетиці роману «Вечір у Клер» Газданова, 

визначаючи його конфлікт, проблематику, ідейно-естетичні особливості, специфіку 

текстотворення. Надзвичайно висока густина речовизму і почасти надмірна увага 

до зображення речей є своєрідним кодом до прочитання самого тексту, адже 

любовна лінія твору, події громадянської війни, буття в еміграції – все це виступає 

лише зовнішнім антуражем напруженого внутрішнього переживання речі, 

обрамленням внутрішнього, цілком перенесеного всередину особистості конфлікту 

нетотожності сприйняття і переживання речі. Філософські екскурси про природу 

сприйняття речей та особливості пам’яті про речі, численні описи речей, 

перевантажені великою кількістю подробиць, визначають естетичну якість тексту 

Газданова і, справляючи враження надмірності, розмивають сюжет твору, роблячи 

його по суті неважливим, а натомість висуваючи внутрішній сюжет – напружену 

роботу свідомості та підсвідомого над пізнанням сутності речей. Речові спогади 

й асоціації, запускаючи механізм потоку свідомості і суб’єктивуючи внутрішній 

світ особистості, виступають основним текстогенерувальним чинником роману, а 

специфічне сприйняття і переживання речі, що у феноменологічній свідомості 

героя не тотожні одне одному і не збігаються у часі, визначають філософський 

конфлікт твору Газданова. 

У романі Є. Плужника «Недуга» феноменологічне переживання речі постає 

маркером персоніфікованого двійництва, що втілює внутрішній розкол особистості 

головного героя – «червоного директора» Орловця, причому категорія речі є тим 

самим індикатором роздвоєння, лакмусовим папірцем зіткнення протилежностей у 

межах одного «Я». Такі речі, як мереживо, рипливі черевики, старезна бекеша, 

предмети інтер’єру та аксесуари – усі вони подані очима головного героя Івана 

Орловця і виступають пусковим механізмом посиленого рефлексування, 
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інтенсивної роботи свідомості та підсвідомого. Роздвоєння текстуально 

представлене двома персонажами, що втілюють полярні частки «Я» героя, боріння 

у ньому протилежних прагнень, символічно названими заступниками Орловця – 

Звірятиним та Сквирським, з-поміж яких Звірятин уособлює демонічного двійника-

спокусника, Тінь (за Юнгом), тілесне начало, тваринне в людині (звідси і 

промовисте прізвище), плекання тіла та жадобу тілесних насолод; Сквирський – 

чисту духовність, життя духу та пошук істини. Ставлення до речі і сприйняття 

речей визначає відмінність життєвих стратегій та філософії буття персонажів-

двійників. Так, виразний гедонізм, прагнення розкоші і насолод Звірятина 

контрастує із аскетизмом, суворістю та речовим мінімалізмом у побуті 

Сквирського. Обидва втілюють крайнощі у ставленні до речі, які якнайкраще 

відображають конфлікт протилежностей внутрішнього світу головного героя: 

нагромадження речей і задоволення від них одного та самообмеження, схильність 

до безпредметних теорій і відсутність найнеобхідніших речей іншого. 

Найвагоміше місце у Плужниковій феноменології речі посідає образ 

мережива, що запускає напружену роботу підсвідомого головного героя, спричиняє 

внутрішній розкол та роздвоєння особистості, генерує тяжку світоглядну кризу і 

створює межову ситуацію, підважуючи досі непорушні принципи й аксіоми. У 

рефлексіях героя щодо мережива вбачаємо всі складові феноменологічного 

переживання речі: сприйняття речі, віддалене у часі (випадок на гойдалці); 

реактуалізація його через повтор і спогад (танець Завадської); посилене 

рефлексування, викликане «репродукцією присутності»; феноменологічний час, що 

змінює звичний часоплин особистості на низку переживань «до», «нині» та 

«після». 

У романах обох авторів виразно окреслюється спільний речовий код у 

репрезентації фатальної жіночості. Попри те, що в обох творах представлено різні 

жіночі типажі: у Газданова – образ легковажної дівчини-жінки француженки Клер, 

у Плужника – образ вишуканої богемної красуні-актриси Ірини Завадської, – 

жіноча спокусливість, тілесність і сексуальність незмінно актуалізуються через 

одяг, аксесуари, особисті речі та предметне наповнення інтер’єру. Сприйняття 

героєм готельного інтер’єру Клер та його болісне захоплення нею нерозривно 

поєднані в одне смислове ціле, тож постійна реактуалізація речового наповнення 

цього інтер’єру в оповіді героя незмінно «вмикає» любовний дискурс твору. Такий 

вектор смислового поля інтер’єру в цілому у Газданова задає і семантика інтер’єру 

на початку роману, а саме: зміна колоративів у сприйнятті героєм паризького 

помешкання Клер після близькості з нею є смисловим кодом тексту Газданова, що 

акцентує семіотичну значущість речового наповнення та колористики інтер’єру в 

розвитку любовної теми твору. Інтер’єр у романі Плужника також постає 

семіотично значущою категорією. Семантика речового наповнення інтер’єру 

актуалізована і в розвитку любовної теми твору (інтер’єр Завадської), і в реалізації 

двійництва (інтер’єр Сквирського), і в авторській іронії щодо ключових ідеологем 

суспільства (інтер’єр Писаренка). 

Отже, у романах обох митців речовизм фатальної жіночості постає джерелом 

феноменологічного переживання. А високий семіотичний статус інтер’єру в обох 
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творах зумовлений різною функціональністю: у Газданова – важливою роллю 

речового наповнення помешкання у художній репрезентації процесу 

феноменологічної редукції, у Плужника – у представленні низки вагомих 

соціокультурних смислів при зображенні персоніфікованого двійництва. Але в 

романах обох митців категорія речі розкриває стратегію текстотворення, 

структуруючи художній світ, генеруючи ідейно-естетичні смисли і відображаючи 

нюансування психічного та психологічного розвитку особистості. 

У підрозділі 3.3. «Категорія речі у формалізмі» розглянуто модуси 

існування речі в теоретичному та художному дискурсі формалізму В. Шкловського 

і М. Йогансена. Так, у пункті 3.3.1. «Поняття речі та уявлення про текст як річ у 

теоретичному дискурсі формалізму» проаналізовано запропоновану 

В. Шкловським і підхоплену М. Йогансеном ідею мистецтва як низки прийомів, з 

якої випливає уявлення про уречевлену форму твору і ширше – текст як річ, 

сконструйовану за допомогою певних художніх прийомів. У своєму теоретичному 

екскурсі М. Йогансен здійснює свідоме запозичення термінології та основних ідей 

російського формаліста, щедро присмачуючи виклад іронією. Суголосність 

потрактування тексту як речі і речі як тексту властива і художній практиці обох 

митців, про що йдеться у пункті 3.3.2. «Концепт речі й особливості уречевлення 

тексту у романах В. Шкловського “Zоо, або Листи не про кохання” та Майка 

Йогансена “Подорож ученого доктора Леонардо…”: від речі до тексту і 

навпаки». Попри відмінність, романи В. Шкловського «Zоо» і М. Йогансена 

«Подорож…» мають кілька яскравих спільних рис. По-перше, це виразна 

закоріненість у формалізмі, зумовлена теоретичними пошуками обох авторів. По-

друге, це вагомість категорії речі: розлогі рефлексії про річ уплетено в обидва 

тексти. По-третє, це метатекстуальність та підкреслена «зробленість» тексту (текст 

як річ): в обох творах увага зосереджується на проблемах письма, конструюванні 

літературних форм, обігруванні тих чи інших прийомів, що демонструють, як саме 

«зроблено» даний текст, уречевлюючи його. По-четверте, це тотальна іронія (у 

тому числі і щодо обраних стратегій текстотворення). Насамкінець, це 

експериментування з формою та самодостатність гри із текстуальними стратегіями: 

задекларована обома митцями тематика та ретельно створювана ілюзія сюжету – 

любовна лінія у Шкловського та кохання і подорож у Йогансена – цілковито 

знімаються іронією, висуваючи натомість на перший план не стільки смислові 

нюанси (компоненти змісту), як формальні. 

Річ – у найширшому спектрі значень – постає домінантною категорією 

роману Шкловського, оприявлюючи тематику і проблематику твору: існування 

митця в еміграції та пошуки себе у відриві від своєї культури, письменницький 

побут, дослідження літератури, способи конструювання тексту через підкреслену 

зробленість, самоописання, оголення прийому і методу, теоретичну рефлексію. 

Переважна більшість листів присвячена речам та рефлексії щодо них. Таке 

домінування категорії речі безпосередньо підкреслюється низкою підзаголовків, у 

яких зазначено тему кожного листа. «Річ» у значенні «текст» неодноразово постає 

у численних оповідях про митців. Концепт «текст як річ» увиразнюють підкреслені 

вказівки на «зробленість» як самого тексту героя-оповідача, так і будь-якого тексту 
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взагалі. Як і роман Шкловського, «Подорож...» Йогансена також демонструє 

широкий семантичний спектр поняття «річ» у формалізмі: від тексту як штучно 

сконструйованої речі, тексту-виробу до речі як підкресленої імітації реальності, з 

одного боку, та деформованої очудненої речі як утілення зміненої свідомості і 

трансформованого світу, з іншого. Речі у Йогансена виконують функцію імітації 

достовірності, а семіотичні межі «реальності» та «реальності тексту» постійно 

переформатовуються, готуючи читачеві пастки-обманки. Таке постійне зміщення і 

розсунення меж «справжнього» і «ніби справжнього» у тексті створює цікавий 

семіотичний ефект у площині гри культурними смислами та мовами, спрямовуючи 

увагу реципієнта на рефлексію тексту щодо кодів його створення: підсилюючи 

речову «реальність», а потім щоразу нівелюючи «реальність» як таку, автор до 

крайньої межі загострює умовність тексту, акцентуючи на «пригодах тексту» – 

проблемах текстотворення, текстуальних стратегій та кросдискурсивності. Тож 

митець незмінно перекидає семантичний місток від речі до тексту, а потім – до 

тексту як речі. Подібне явище повсякчас спостерігаємо й у Шкловського. Згадаймо, 

помешкання героїні  «Zоо» «опоясане Опоязом», а реальність тексту як така 

постійно підмінюється дискурсом формалізму та численними описами речей із 

побуту митців, що вже автоматично надає їм статусу факту культури. 

Відзначимо типологічну схожість технічно-речового дискурсу «хіспано-

сюїзи» у Шкловського та зауера у Йогансена. Попри відмінне смислове наповнення 

обох уривків, впадає в око їх надмірна розлогість, перенасиченість спеціальною 

(технічною) термінологією, ретельна деталізація, стильова виокремленість із 

загального масиву тексту, але насамперед – рефлексія щодо речі як витвору 

технічного мистецтва. Опис зауера у Йогансена подається не просто як опис 

певного виду зброї, а підкреслено уречевлено – як опис виробу зброярського 

мистецтва: автор підкреслено актуалізує семантику зробленої речі, речі-виробу. 

Цей суто речовий зброярський дискурс яскраво оприявнює віртуозне жонглювання 

ультрамодними концептами і гаслами із семіосфери тогочасної культури (лефівців, 

конструктивістів, формалістів). У цьому контексті порівняймо семантику Майстра 

та Речі у розлогому і суцільно іронічному монолозі автора-оповідача про свою 

любов до пролетаріату, де пролетаріат визначається як Майстер Речі. Монолог 

зітканий із гасел та кліше пролеткульту, виробничої літератури, конструктивістів, 

лефівців: це іронічне плетиво алюзійно-клішованих, «ідеологічно витриманих» і 

доведених до абсурду запевнень у любові та відданості завершує кульмінаційний 

пасаж про речі, де пролетаріат наділено званням Майстра та місією «робити Річ», а 

отже, – і «зробити світ». Отже, майстерність літературного ремесла як виробництво 

«доброї Речі» – ключове гасло формалістів (текст як річ) – іронічно уподібнюється 

до виробництва речей загалом як створення світу і перетворення життя (ідея 

«життєбудівництва»). Таким чином, патетично-іронічна ода пролетаріатові як 

основній виробничій силі, характерна для літератури того часу, постає витонченою 

пародією на виробничу літературу та конструктивізм, де зближається друкарська 

машинка письменника та верстат робітника, а продукти такого виробництва – чи то 

поеми, чи то машини та будинки – постають речами одного рівня як творіння 

людських рук. Отже, утілюючи в романі теоретичні уявлення формалістів про річ 
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та їхні настанови щодо репрезентації речі, Йогансен усіляко осмішує не лише саму 

річ, але й прийоми її зображення та підходи до текстотворення у формалізмі, що 

дозволяє з певністю говорити про виразну метатекстуальну іронію українського 

автора. 

У четвертому розділі «Культуроцентричність речової парадигми 

модернізму: семіотичні домінанти тезаурусу речей» розглянуто домінантні 

семантико-тематичні групи речей, які набувають статусу концепту в модернізмі і 

яскраво виявляють його культуроцентричне підґрунтя: їжа, одяг, окуляри, 

механізми. 

У підрозділі 4.1. «Концепт їжі: естетика versus ідеологія» накреслено 

зіставлення і протиставлення семантики їжі в естетиці модернізму й ідеологічній 

риториці соцреалізму. Так, у пункті 4.1.1. «Концепт їжі та мотив насолоди у 

 модерністському романі (В. Домонтович, В. Набоков, В. Підмогильний)» 

доведено, що у модернізмі мотив насолоди їжею та мотив солодощів як утілення 

життєвих насолод, мистецьких та еротичних переживань реалізується в романах 

«Без ґрунту» та «Дівчина з ведмедиком» В. Домонтовича, «Місто» 

В. Підмогильного, «Захист Лужина» В. Набокова: солодощі постають сурогатом-

замінником еротичної пристрасті (В. Домонтович, В. Набоков), символом 

солодкого життя (В. Підмогильний). 

У пункті 4.1.2. «Концепт їжі і поетика симпосіону в романах 

В. Домонтовича “Дівчина з ведмедиком” та “Без ґрунту”» проаналізовано роль 

харчової образності в реалізації симпосіональної поетики митця. Зокрема, вже в 

першому романі «Дівчина з ведмедиком» концепт їжі характеризується високим 

ступенем семіотичності, а сам процес їди набуває у тексті статусу події (за 

М. Бахтіним): усі важливі філософські і житейські розмови між героями, всі 

доленосні події сюжетогенерувального характеру відбуваються здебільшого за 

обідом, перекусом, за столиком їдальні, кафе чи ресторану або у певний спосіб 

маркуються образами їжі. Їжа та питво визначають психологічний стан героїв, 

їхній статус і статки, соціально-історичні особливості доби, характер взаємин між 

героями і життєві інтереси та схильності кожного з них. Роман починається сценою 

приготування їжі головним героєм, закінчується його пиятикою, зав’язка твору – 

це бенкети-двобої героїв – інтелектуально-психологічне протистояння Зини та 

Варецького за обіднім столом, перше побачення героїв – розмова про тістечка, 

розв’язка – зустріч за столиком берлінської кав’ярні. Кожна сцена їди детально 

виписана митцем, з цілим рядом зорових, смакових, одоричних та відчуттєвих 

деталей і супроводжується численними алюзіями, асоціаціями та конотаціями. 

Семантика їжі та процесу їди реалізується у творі в діаді «їда – секс» (ієрогамія 

Зина – Варецький та профанний шлюб Варецький – Мар’я Іванівна) і «їда – 

смерть» (Зинине самогубство та спроба вбивства Варецького в берлінському кафе-

ресторані), а також актуалізуючи риси симпосіону як духовного бенкету – 

інтелектуального двобою героїв. Традиційно, міркуючи про інтелектуальний роман 

В. Домонтовича, говорять про вставні тексти філософського, наукового чи 

мистецького спрямування, сюжетно не пов’язані із загальною магістраллю твору. 

Нам же видається, що більшість цих вставних текстів виявляє атрибутивні риси 
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симпосіону. Так, у романі «Без ґрунту» яскраво репрезентовано численні дискусії 

про мистецтво, археологію, науку, що відбуваються між героями за обідом у гостях 

чи в ресторані: серед таких описів частувань – бенкет у шашличній з 

екскурсоводом Ґулею, що виявляє атрибутику симпосіону; інтимна вечеря з 

Ларисою, що набуває ознак бенкету богів з елементами симпосіону; перевернутий 

бенкет у брудному трактирі та симпосіон у дорогому ресторані (обидва епізоди з 

художником Линником); урочистий обід у директора художнього музею 

Витвицького. Отже, поетика симпосіону постає атрибутивною рисою 

текстогенерування в інтелектуальній прозі Домонтовича. 

У пункті 4.1.3. «Негативна поетика їжі у романі О. Кундзіча “De facto” в 

контексті емблематики соцреалізму» досліджено негативне маркування харчової 

образності і з’ясовано, що концепт їжі репрезентує ключові риси пролетарської 

гастрономічної емблематики, що трохи згодом перетворюються на домінантні 

кліше соцреалізму: поділ на «гнаних і голодних» та пересичених панів-буржуїв; 

тезу «хто не працює, той не їсть»; поділ на «здорову» та хворобливу, вибагливу 

їжу; негативне маркування солодкого та несприйняття насолоди їжею, тобто 

ідеологічно витриманий антигедонізм. Тож їжа маркується у соцреалізмі як 

знижено-побутова реалія, що заважає зображенню висот людського духу та 

протиставляється їм. 

У пункті 4.1.4. «Карнавально-ігрова поетика їжі як модус взаємодії 

естетики та ідеології (А. Платонов, М. Гарецький, Ю. Олеша)» проаналізовано 

різні варіанти взаємодії естетики й ідеологічної емблематики їжі в карнавально-

ігровій площині модерністського й авангардного романів. Зокрема, з’ясовано, що в 

антиутопіях А. Платонова «Котлован» і «Чевенгур» через концепт їжі виразно 

окреслюється гротескний, напівпародійний «епічний» світ передсоцреалістичної 

пролеткультівської прози, а сам концепт їжі часто пов’язується з мотивом 

революції, причому ці поняття – їжі та революції – часом поєднуються, а часом 

протиставляються одне одному. Митець обігрує у тексті тогочасні «ідеологічні 

установки» зображення їжі, а саме: опозицію «їжа пролетарська і буржуйська», 

мотив революції як боротьби «гнаних і голодних» проти зажерливих, ідеологему 

«їда без задоволення», бо задоволення і насолода – це для буржуїв, а для 

пролетарів їда – необхідність для продуктивної праці і побудови комунізму. 

Концептуальність їжі і харчування визначає авторську іронію у репрезентації 

радянських міфів та ідеологем. Так, в окресленні харчової поведінки інваліда 

Жачева («Котлован») відображено класовий підхід до їжі та протиставлення 

«пролетарської» і «буржуазної» їжі, а також обігрування мотиву експропріації – 

відбирання їжі у «максимального класу», що постає складовою ідеологічного міфу 

про боротьбу за їжу – як «руху до подальшого щастя». У зображенні процесу їди 

робітників обігрується семантика їжі в радянській культурі. Акцент зроблено на 

«серйозності» процесу їди і на сприйнятті їжі як належного, без насолоди і 

задоволення від неї: автор обігрує радянську ідеологему – ставлення до їди як суто 

фізіологічного процесу насичення, спрямованого на підтримання фізичних сил 

пролетаріату для виконання виробничих завдань, класових звершень та побудови 
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комунізму, при цьому заперечується будь-яка насолода – як ознака буржуазності, 

гедонізму, неробства. 

У романі «Чевенгур» виразно окреслюється низка мотивів, нерозривно 

пов’язаних із концептом їжі. По-перше, це мотив боротьби за їжу та відбирання її у 

класового ворога. По-друге, це характерний для «радянської агіографії» мотив 

живлення ідеєю. Так, ідеологи комуни живляться виключно ідеєю: йдеться про 

мотив «повноти душі» («ситість душі») на противагу тілесній вгодованості 

«класового ворога». Правовірні революціонери Платонова (Дванов, Гопнер, 

Чепурний) не вірять у поєднання «їжі» та «революції». 

Систему харчування у Чевенгурі – її ідейне підґрунтя та трансформацію – 

найрепрезентативніше окреслює виділена К. Леві-Строссом опозиція «сире–

варене», що втілює протиставлення «дике–окультурене». Відмовляючись від 

кулінарної обробки продуктів, чевенгурці уподібнюються до первісних людей, з 

ідеологічних причин повертаючись до докультурної стадії розвитку первісної 

людини, а отже, за Платоновим, уособлюють тип дикуна-пролетарія. 

У тексті Платонова втілено полярні, карикатурно загострені й доведені до 

абсурду харчові (гастрономічні та кулінарні) ідеологеми. З одного боку, 

обстоювання харчування, не пов’язаного з працею, та заперечення будь-яких 

зусиль як таких, що пригнічують звільненого революцією індивіда (оголошення 

праці пережитком майнових відносин; вживання сирої рослинної їжі як наслідок 

найменш напруженого існування). З іншого, представлено типові для радянського 

часу проекти з перетворення природи (зміна напряму річищ та зрошувальні греблі). 

Симптоматично, що всі ці гасла, прокламації та прожекти очільників чевенгурської 

комуни безпосередньо пов’язані з питаннями харчування. 

Категорія їжі надзвичайно важлива у романі білоруського митця 

М. Гарецького «Віленські комунари» для художнього осмислення історії буття 

окремої людини й історії загалом: йдеться про потрактування історії як історії їжі. 

Концепт їжі постає визначальним у семіотиці роману, а гастрономічний код – 

ключовим смислотворчим чинником тексту, таким, що моделює вектор 

прочитання, актуалізуючи основні ідейні (у тому числі, й ідеологічні) антиномії 

твору й зумовлюючи його естетику і стилістику. Описи їжі у тексті здебільшого 

ретельно деталізовано, причому подано не лише розлогий перелік страв у меню, а й 

особливості їх смаку, запаху, кольору, температурний режим та інші подробиці їх 

уживання, тобто усіляко підкреслено високий семіотичний статус категорії їжі 

у художній парадигмі письменника. 

Їжа у Гарецького виступає наскрізним образом-символом і маркує більшість 

епізодів твору. Так, хронологія революційних подій у тексті виразно позначена 

гастрономічно-кулінарним кодом, на відміну від «революційно-романтичної» течії 

літератури: у романі шлях і доля революції, і ширше – історії, нерозривно пов’язані 

з їжею, можливістю харчування, манерою їди та організацією цього, безперечно, 

найважливішого для життєдіяльності людини акту, тим-то на перший план у творі 

виходять не ідеологічні нюанси зіткнення протагоністів чи патетично-традиційне 

для тогочасної літератури і критики «встановлення радянської влади на теренах 

Західної Білорусі», а буття окремої людини в буремному вирі історії, побут як 
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буття та їжа як буття, тим-то в романі й представлено не стільки зіткнення 

свідомостей ідейних опонентів чи моделей світу різних політичних сил, що 

приходили до влади у Вільно, як особливості їди, організація чи не-організація 

харчування ними, різні підходи до їжі. Отже, сама історія у Гарецького постає як 

історія їжі та їди людини. Хронологія усіх подій у романі М. Гарецького – як 

особистого життя героя-оповідача (народження, навчання, наймитування, 

залицяння, шлюб), так і суспільно-політичних (Перша світова війна, окупація, 

вибори у Віленську раду, штурм та оборона Робітничого клубу, арешти й 

ув’язнення, визволення героя та поховання загиблих) – маркується гастрономічно і 

невід’ємна від лінії їжі, а для тексту характерна нерозривність історичного та 

гастрономічного наративу, єдність концепту історії та концепту їжі, синкретизм 

подієвості та харчової образності. Такий синкретизм подієвості та харчової 

образності загалом властивий карнавальній традиції, тож для митця він є маркером 

і одночасно пусковим механізмом карнавального тексту, що в поєднанні з образом 

трикстера-ненажери формує ключову тональність тексту та його стильові 

особливості – карнавальність, трагікомізм, змішування високого і низького, 

тотальність гастрономічної символіки та єдність історії і їжі на концептному рівні. 

Тема «їжа і революція» постає домінантною в романі «Заздрість» Ю. Олеші, 

оригінально втілюючись у мотиві «революції їжі» в амбівалентно-перевернутому 

карнавальному світі ранньорадянської культури. Все у творі – теми, проблеми, 

мотиви, образи героїв, сюжетно-фабульні лінії, структурування тексту – 

визначається концептом їжі і підпорядковано йому. Кожен із героїв 

характеризується ставленням до їжі – всі вони готують і/або споживають їжу: 

невситимий ненажера і директор тресту харчової промисловості Андрій Бабичев – 

реформатор їжі та ідейний натхненник конструктивізму в харчуванні, «великий 

ковбасник, кондитер і кухар»; його антагоніст – брат-двійник Іван Бабичев, 

проповідник індивідуальних кухонь, невтомний «пожирач раків» та перетворювач 

вина на воду; рефлектуючий їдець-нечупара Кавалеров; кухар і товстунка-велетка 

Анечка Прокопович, тіло якої «можна видавлювати як ліверну ковбасу». 

Як і Платонов, Олеша у своєму романі обігрує головні харчові ідеологеми 

свого часу, але, на відміну від Платонова, у якого харчова ідеологія має виразно 

антиутопічне гротескно-ігрове втілення, харчовий гротеск Олеші набуває 

характерних карнавальних рис: групування героїв за харчовою ідеологією як 

протиставлення карнавальних масок-амплуа (кухарі-велетні Андрій Бабичев та 

Анечка Прокопович протиставляються їдцям-блазням Кавалерову й Івану 

Бабичеву; також неохайний їдець Кавалеров протиставляється «новій людині» 

(людині-машині) Володі Макарову, що живиться виключно ідеєю). 

Головний герой твору – Андрій Бабичев – деміург харчового радянського 

космосу: він створює ковбасу за новим рецептом, дає назви цукеркам, визначає 

вимоги до громадського харчування, коригуючи меню, склад і розмір порцій тощо, 

будує зразкову комунальну їдальню «Четвертак». Але, посиленно продукуючи їжу, 

він і поглинає її, адже герой – «огрядний гігант», товстун і ненажера, а його 

трапеза – це раблезіанський бенкет з купою різних страв і закусок. Саме з постаттю 

«великого ковбасника» пов’язано комплекс харчових ідей-ідеологем твору. 
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Зокрема, це санкціонована державою реформа харчування. Конструктивістський 

проект Бабичева – комунальна кухня-їдальня, що втілює функції держави – 

контролювати процес харчування трудящих. 

Мотив «революції їжі», утілений в образі бабичевської ковбаси, 

безпосередньо актуалізує мотиви перемоги, свята і слави, пов’язані з концептом 

їжі, а отже, увиразнює трансформацію смислового наповнення концептів «свята» і 

«слави» у рефлексіях героя-оповідача. Так, у внутрішньому монолозі Кавалерова 

питання про зміну «природи слави» у зв’язку з їжею відповідають рефлексіям про 

зміну «виразу обличчя революції» Сашка Дванова, приголомшеного «навалою їжі» 

та виглядом міста, що бенкетує. Поняття перемоги, свята і слави, які традиційно 

(зокрема, у літературі першого пореволюційного десятиліття) тлумачилися у 

високому значенні героїки, боротьби і звитяги, застосовуються в романі Олеші до 

ковбаси та їдальні. Зміна природи слави, зрощення їжі і революції – це головні 

проблеми художньої рефлексії Олеші, джерело всіх дискусій, оприявлених у 

романі. Отже, тема їжі та революції оригінально втілюється тут у мотиві 

«революції їжі», художньо вирішуючись у карнавальній площині на рівні 

групування персонажів за харчовою ідеологією, обігрування соціокультурних 

аспектів конструктивістського проекту «індустріалізації кухонь» та в контексті 

гастрономічної семіотики ранньорадянської культури. 

У пункті 4.1.5. «Їжа як ідеологічна домінанта конкордизму у романі 

В. Винниченка “Лепрозорій”» доведено, що вказаний роман стоїть дещо 

відокремлено від окреслених ідейно-естетичних тенденцій у потрактуванні 

гастрономічної теми у східнослов’янських літературах. Категорія їжі у Винниченка 

має надзвичайно високий семіотичний статус і виступає невід’ємним чинником 

ідеологічної доктрини твору. У романі обстоюються їдеї конкордизму, тобто 

внутрішньої гармонії людини, згодом викладені письменником у філософському 

трактаті «Конкордизм. Система будування щастя» (1938–1948), а правильне 

харчування, на думку митця, є передумовою конкордизму, його невід’ємною 

складовою, ознакою фізичного та духовного здоров’я. Водночас поділ на 

«здорову» та «нездорову» їжу у Винниченка кардинально відрізняється від 

гастрономічної традиції соцреалістичної літератури, хоч і має виразне ідеологічне 

підгрунтя: йдеться про ідеологію сироїдства – відмови від м’ясної та вареної їжі. 

Навколо їжі точаться всі філософсько-етичні та суспільно-політичні дискусії твору 

Винниченка: у романі протиставляється система харчування крюдіводів (сироїдів) 

та карніворів (м’ясоїдів), а сама їжа постає засобом ідентифікації духовного 

здоров’я особистості і суспільства, чинником розрізнення «хворих» та «здорових», 

чужих і своїх. Отже, аналіз семантики гастрономічних образів роману 

В. Винниченка «Лепрозорій» засвідчує, що концепт їжі визначає не лише тематику 

та проблематику твору, а й зумовлює його ідеологію, характерологію, систему 

мотивів, ідейно-естетичні особливості та специфіку хронотопу тексту. Митець 

пропонує гастрономічну утопію, засновану на ідеях сироїдства та ідеології 

конкордизму в цілому. Така художня версія харчової теми доповнює вже 

проаналізовані нами варіанти: симпосіональну поетику високого модернізму 
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(В. Домонтович), карнавальну поетику їжі авангарду (А. Платонов, М. Гарецький), 

негативну поетику їжі передсоцреалізму (О. Кундзіч). 

У підрозділі 4.2. «Концептне поле одягу: модуси інтерпретації» 

обстоюється думка про те, що категорія одягу незмінно постає значущою 

семіотичною категорією, а саме вбрання здатне нести вагому сукупність 

культурних значень і смислів, становлячи розгалужену знакову систему і 

виступаючи різновидом мови культури. Зокрема, у пункті 4.2.1. «Семіотика одягу 

в романі В. Підмогильного “Місто”» проаналізовано асоціативний зв’язок одягу та 

«літературних амплуа» героїнь роману В. Підмогильного «Місто», що «задає» їх як 

літературні типажі певного виду текстів, які герой-письменник «осягає» і «долає» 

на шляху підкорення міста та літератури: просте сільське вбрання сором’язливої 

Надійки позиціонує її як героїню народницького роману І. Нечуя-Левицького та 

Панаса Мирного; синя сукня Мусіньки у поєднанні з таємною пристрастю до 

парвеню відсилає читача до героїнь французького роману О. Бальзака, Г. Флобера, 

Стендаля; блакитна кофточка ексцентричної Зоськи поєднує виразну асоціацію з 

«блакитними паннами» ранньомодерної літератури і кінематографічні кліше 

манірниці та жінки-підлітка, популярні для того часу; чорне вбрання й артистизм 

Рити – уособлення синтезу фатальних красунь символізму та Чорної Пантери 

В. Винниченка. Ці виразні асоціації, алюзії та ремінісценції дозволяють говорити 

про вагомий асоціативний потенціал та посилене естетичне навантаження речі 

в романі В. Підмогильного. 

У пункті 4.2.2. «Семантика кольору і фасону вбрання в імпресіоністському 

проекті М. Івченка» проаналізовано семантику одягу, зокрема кольорове 

нюансування, фасон і фактуру, що в цілому дозволяє з’ясувати специфіку 

речовизму імпресіоністичної прози 20-х рр. ХХ століття. В художньому мисленні 

імпресіонізму ціле завжди постає через деталь. Усі герої роману М. Івченка – і 

головні, і другорядні – виписані окремими штрихами, окремими мазками, цілком 

фрагментарно, а цілісна картина складається із сукупності деталей: елементів одягу 

та аксесуарів, фасону, фактури, кольорової гами, манери одягатися та звички 

носити ті чи інші речі. Одяг усіх персонажів-чоловіків (професора Савлутинського, 

директора, Горошка) чітко виписано за однією схемою: колір одягу, його якість і 

фасон, вид головного убору. Причому у тексті окреслюється взаємозалежність 

одягу героя та його хронотопу, завдяки чому одяг постає просторово визначальним 

чинником: елегантне європейське вбрання Савлутинського актуалізує простір 

урбаністичної культури; одяг і звички директора характеризують його як медіатора 

між культурою та природою, окультурювача природи і підкорювача стихій; 

постійна зміна одягу Горошка, пов’язана зі зміною місця проживання, життєвих 

орієнтирів та низки «удаваностей» героя, свідчить про його статус маргінала та 

перебування на межі. 

В одязі та поведінці професора Савлутинського виразно окреслено 

визначальні риси манери денді: модне вишукане вбрання та аксесуари (капелюх, 

жилет, стек, пилочка для нігтів), елегантність, доглянутість та випещеність, 

зверхність та іронічність, невимушеність й удавану недбалість. Водночас 

відзначимо, що атрибутика дендизму в умовах радянської дійсності виявляє свій 
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кітчевий характер, про що свідчить авторська іронія в окресленні певної 

надмірності героя у прагненні відповідати культурному канону денді (нав’язливий 

культ чистоти та чищення нігтів, схильність до ідеальної випрасуваності, 

підкреслена демонстрація зверхності, невідповідність одягу і манер персонажа 

тому часопростору, у якому він опинився, а також той факт, що герой – людина 

сільського походження, тобто є вихідцем із того середовища, яке нині прагне 

безжально аналізувати і в якому почувається чужим). 

За кольоровою гамою, сприйняттям одягу та ставленням до нього герої 

виразно групуються в «однодумців» чи «опонентів»: до перших належать 

Савлутинський та дружина директора, про що свідчить подібність кольорової гами 

одягу героїв (блакитний капелюх з сріблястою стрічкою професора та синій капот з 

білим мереживом Ганни Іванівни) і схожість у розумінні культури повсякдення; до 

другої групи належать Савлутинський та Горошко, протиставлення яких 

окреслюється не лише на ідейному чи ідеологічному рівні, але й на рівні опозицій 

одягу: якщо Савлутинський одягається у модне елегантне європейське вбрання, до 

того ж чисте, свіже і ретельно випрасуване, то Горошко підкреслено байдужий до 

естетичного боку свого одягу, більше цінуючи його практичність у мандрах та 

роботі, пере він його теж принагідно. Власне, якщо перший герой репрезентує 

культ доглянутості і чистоти, то саме у зв’язку з другим персонажем у романі 

постає мотив брудного одягу. 

Проведений аналіз семантики та особливостей художнього втілення концепту 

одягу в романі М. Івченка «Робітні сили» дозволив з’ясувати специфіку речовизму 

в імпресіоністичній прозі, окреслити зв’язок одягу та часопростору героя, 

репрезентацію через одяг соціокультурних установок персонажів, функції деталей 

кольору, фактури, фасону, а також аксесуарів та звичок, з ними пов’язаних. 

У пункті 4.2.3. «Кітч і дендизм: костюм в імажиністському проекті 

А. Марієнгофа» проаналізовано семантику одягу та аксесуарів у романі «Циніки» і 

з’ясовано, що речовий ряд твору та особливості його репрезентації свідчать не 

лише про відтворення сутності декадансового дендизму, але і про іронізування над 

ним, його відчутну кітчевість в імажинізмі. А художні особливості маніфестації 

речі в імажиністському тексті повністю віддзеркалюють атрибутивні риси цього 

стильового різновиду прози, його основні принципи конструювання образу 

(контрастність, зіткнення протилежностей у метафоричному ланцюгу тощо). 

У пункті 4.2.4. «Семантика одягу та мотив переодягання у дилогіях З. Бядулі 

“Язеп Крушинський” та І. Ільфа і Є. Петрова “Дванадцять стільців” і “Золоте 

теля”» доведено, що у романах З. Бядулі та І. Ільфа і Є. Петрова на перший план 

виходить концепт одягу, герої – і головні, і другорядні – представлені через 

категорію одягу, а сам феномен трикстерства реалізовано насамперед через мотив 

переодягання, тож одяг в обох дилогіях постає значущою семіотичною категорією, 

а самі елементи вбрання та аксесуари – речами з високим семіотичним статусом. 

Мотив переодягання й удаваності, тобто презентації себе як іншого, незмінно 

пов’язується з мотивом маски та гри в іншого, а також – із мотивом артистизму й 

театральної гри. Так, і Бендер, і Крушинський, і Мятлов-Шаповалов своїм 

удаванням та грою в іншого утворюють навколо себе театрально-карнавальний 
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простір, а тотальна театралізація та гра знаками радянської культури постає 

головною стратегією життєтворчості цих персонажів-трикстерів. Водночас 

відзначимо, що порівняно з речовою репрезентацією З. Бядулі текстам І. Ільфа і 

Є. Петрова властива більш ретельна деталізація всіх складових категорії одягу: 

відтінків кольору, особливостей фасону, типу і фактури тканини, манери вдягання 

тощо. Представники «одеської школи» надзвичайно чутливі до обігрування 

конотативних значень аксесуарів й елементів одягу та стилістичних нюансів 

вживання лексем на позначення вбрання, що у контексті твору набуває вагомого 

семіотичного статусу. 

У підрозділі 4.3. «Окуляри: від знака світогляду до маркера 

метатекстуальності» з’ясовано, що окуляри, лінзи, пенсне у творчості митців-

модерністів демонструють високий семіотичний статус, особливу естетичну 

напруженість смислового поля та вагомий асоціативний потенціал, постаючи 

знаком самоусвідомлення культури, символом «спеціального» бачення. 

Виражаючи проблему бачення та світогляду, ракурсу і точки зору певної культури, 

окуляри є утіленням соціокультурної й естетичної рефлексії, спрямованості 

культури на саму себе, знаком метатекстуальності й осмислення принципів 

текстотворення. Зокрема, така семантика оптичних пристроїв найяскравіше 

виявляється у творчості В. Домонтовича та В. Набокова. А загалом окуляри чи 

пенсне в незмінно сильній семіотичній позиції неодноразово фігурують у романах 

П. Головача, Г. Газданова, М. Булгакова, К. Вагінова. 

Окуляри з настирливою повторюваністю спливають у більшості романів 

В. Домонтовича. Образ окулярів професора Костомарова (роман «Аліна й 

Костомаров») виконує не лише характерологічну роль, але й окреслює проблему 

соціокультурної специфіки світогляду героя і, ширше, мотив короткозорості як 

певної «обмеженості», адже герой існує у відповідних «культурних межах» – як 

«продукт» романтизму, зриме утілення світогляду романтиків. Згадаймо 

алегоричний сенс відібраних в ув’язненні окулярів, без яких той не впізнає своєї 

нареченої, в епізоді відвідин героя у Петропавлівській фортеці. У романі «Дівчина 

з ведмедиком» окуляри також демонструють високий семіотичний статус та 

поліфункціональність. По-перше, окуляри маркують образ батька дівчат 

Олександра Тихменєва: золоті окуляри як символ імпозантності і 

респектабельності постають виразною опозицією до неодноразово згадуваних у 

тексті поламаних окулярів із розбитим склом головного героя. Це протиставлення 

підкреслює не лише приналежність героїв до різних світів, але й контраст 

внутрішнього відчуття та бачення світу: з одного боку, впевненість і влаштованість 

Тихменєва, його внутрішню статичність, з іншого – повний «розрив шаблону» 

Варецького під впливом стосунків із Зиною: проблеми з окулярами на початку 

твору ніби «прогнозують» його світоглядні кризи і психологічні злами, пов’язані з 

появою Зини. Саме з окулярів як об’єкта дівочих насмішок і в’їдливості 

починаються словесні двобої Зини і Варецького про шлюб і невинність, про 

«неправдоподібні істини» і деструктивне мистецтво. Ці та інші дискусії героїв 

мають визначальне ідейно-естетичне значення, репрезентуючи соціокультурні 
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світоглядні установки персонажів та проблему бачення (себе, світу, культури) у 

всій повноті. 

У романі В. Домонтовича «Без ґрунту» неодноразово фігурують золоті 

окуляри героя – професора-мистецтвознавця Ростислава Михайловича: в усіх 

випадках згадка про окуляри постає одночасно і значущою характерологічною 

деталлю, і вагомим соціокультурним маркером – вказівкою на те, що герой-

мистецтвознавець усі прояви буття (у тому числі, й кохання та побут) сприймає 

через призму культури: музичний, живописний та архітектурний коди виступають 

у тексті своєрідними «окулярами», безпосередньо актуалізуючи проблему 

«бачення». Отже, окреслене смислове поле лейтмотивного образу окулярів у 

Домонтовича дозволяє з певністю говорити про «окуляри культури» – оптику 

аксіології культури, через яку прочитуються всі алюзії, асоціації й інтертекстуальні 

перегуки текстів митця. 

Найповніше таку семантику образу окулярів представлено в романі «Доктор 

Серафікус», де окуляри, по-перше, символізують культурні орієнтації та 

реалізують мотив удаваності (пенсне Вер як імітація певних соціокультурних 

моделей поведінки), по-друге, незмінно пов’язуючись із уявленнями про культуру, 

уособлюють рефлексію самої культури, її бачення самої себе (окуляри Серафікуса 

як алегорія авангардного бачення світу, що дозволяє говорити про іронічно-

пародійне обігрування у романі кліше авангардної естетики і світогляду, а отже, 

порушують питання про метатекстуальність Домонтовича). Тож окуляри у 

Домонтовича виявляють не лише вагомі алюзивно-інтертекстуальні перегуки, а й 

постають важливою метатекстуальною вказівкою, що оприявнює естетичні 

настанови авангардної творчості в цілому та різні рівні її рецепції, а також 

унаочнює прийоми текстотворення самого автора (інтертекстуальність, 

інтермедіальність, метатекстуальність). 

Образ окулярів (і ширше – численних інших оптичних приладів) у творчості 

В. Набокова не залишився непоміченим: дослідники (О. Лавров, Я. Погрєбна, 

В. Поліщук, В. Шевченко та ін.) неодноразово звертали увагу на особливу 

схильність Набокова до оптичних метафор (переважно, у романах «Король, дама, 

валет», «Камера обскура»). Образ окулярів є визначальним у романі Набокова 

«Дар», зокрема в одному із вставних текстів твору, що, за сюжетом, належить 

герою-митцю Федору Годунову-Чердинцеву і становить життєпис російського 

публіциста і письменника Миколи Чернишевського – нищівний у розвінчанні його 

культу в історії літератури. Образ окулярів у вставному тексті героя-письменника, 

актуалізуючи проблему бачення взагалі та проблему бачення в мистецтві зокрема, 

постає виразним метатекстуальним і культурософським маркером, вказівкою 

сприймати і тлумачити набоковську рефлексію про шляхи розвитку російської 

літератури та роль персоналій, яким, на думку Набокова, цілком випадково і не 

зовсім заслужено відведено амплуа «володаря дум». Виразна метатекстуальність 

задається, практично, одразу саме через називання, опис-переказ та оцінку 

ключових тем і мотивів вставного тексту, які фігурують в оповіді саме як «теми» і 

«мотиви». Так, окуляри, попри речову оприявленість (деталізований опис із 

зазначенням матеріалу, зовнішнього вигляду, ціни тощо), представлено у тексті 
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саме як «тему окулярів», тобто як усвідомлений героєм-митцем, оформлений та 

оголений прийом. Мотив окулярів нерозривно пов’язується з «темою 

короткозорості»: зміна окулярів (перші мідні, срібні вчительські, золоті окуляри 

володаря дум і знову повернення на засланні до мідних) накреслює життєвий шлях 

героя – його злет і падіння, а плутанина Чернишевського з діоптріями символізує 

ідейну й естетичну «короткозорість» героя-митця, обмеженість і примітивізм нової 

естетики, обстоюваної ним: йдеться про громадянськість мистецтва, глибоко 

ненависну самому Набокову. Отже, окуляри у творчості Домонтовича та Набокова 

постають знаком самоусвідомлення культури, символом «спеціального» бачення, 

теоретизування щодо принципів культуротворення, маркером метатекстуальності.  

У підрозділі 4.4. «Концепт машини як маркер ідейно-естетичних пошуків 

роману 20-х рр.» з’ясовано, що художня інтерпретація образу машини та 

потрактування техніки в цілому є виразним ідейно-естетичним, ідеологічним, 

соціокультурним і філософським маркером літератури 20–30 рр. ХХ ст., постаючи 

концептом і водночас стильовою домінантою, виявляючи широкий спектр ідей та 

інтелектуальних емоцій – від гострого несприйняття та есхатологічності 

машинного світу в експресіонізмі до шаленого захвату від різноманітних 

механізмів та оспівування технічних надможливостей людства у футуризмі, 

пролеткульті і соцреалізмі. З упевненістю відзначимо, що саме образ машини 

постає своєрідним лакмусовим папірцем стилю, демонструючи його концептне 

поле, головні світоглядні орієнтації, ідеї й емоції, визначаючи тематику та 

проблематику його текстів. 

У пункті 4.4.1. «Механізми у творах А. Платонова, Ю. Олеші, Г. Брасюка, 

К. Паустовського: від об’єкта пристрасті до пекельної машини» проаналізовано 

генезу уявлень про техніку та різні модуси інтерпретації концепту машини у 

романах зазначених авторів. З’ясовано, що особливий пієтет до техніки, ідея 

машинізації людини та перетворення світу за допомогою машин раннього 

Платонова, сформовані під впливом ідей М.Ф. Федорова, революційно-поетичних 

гасел О. Гастєва та Пролеткульту, трансформуються. А найкращою ілюстрацією 

такої трансформації ідеї машини постає роман «Чевенгур», де яскраво обіграно 

ключові ідеї ранньої творчості, у тому числі і потрактування техніки у дусі 

Пролеткульту, та їх критичне переосмислення. У романі машина, конкретизована 

як паровоз, постає наскрізним концептуальним образом, навколо якого згруповано 

кілька персонажів, світогляд і життєва стратегія яких зумовлена значенням та 

роллю механізмів. По-перше, це головні герої: Захар Павлович – народний 

майстер, Homo faber, який послідовно пізнає пристрасне захоплення, тривалу 

душевну прив’язаність до паровозів та охолодження і втрату віри в машину; Сашко 

Дванов, якого цікавили машини нарівні з людьми і який переживає лобове 

зіткнення із зустрічним поїздом, не полишаючи при цьому кабіни машиніста; по-

друге, це другорядний персонаж – машиніст-наставник, єдиною і найбільшою 

духовною прив’язаністю якого були паровози і який гине від машини. Отже, 

концепт машини у романі виявляє широке семантичне поле: паровоз є одночасно і 

об’єктом пристрасного захоплення та духовної прив’язаності (це і символ ідеальної 

нареченої, Аніми, і материнської утроби), і пекельною машиною, що несе загибель. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 30 

Щоб здобути прихильність механізмів і збагнути їхню таємну мову, треба кинути 

дружину та родину, водночас тільки звільнившись від пристрасті до машин, можна 

повернутися до людей і здобути сім’ю. Таким чином, образ паровоза у Платонова 

постає амбівалентним і втілює суперечності та полярні ідейні підходи до техніки 

першої третини ХХ ст. та ґенезу уявлень про механізми самого митця, тобто 

пролеткультівську концепцію машини і водночас критичне сприйняття її. 

Концепт машини та пов’язане з ним семантичне поле – ідея машинізації 

людини, образ універсальної машини, мотив винахідництва та загибелі від 

машини, – постає у романі Ю. Олеші «Заздрість» у карнавально-іронічному 

потрактуванні. Мотив пекельної машини, пов’язаний із уявним винаходом Івана 

Бабичева, у карнавальному світі Олеші набуває особливих ідейно-естетичних рис, 

а сам персонаж доповнює низку героїв-винахідників, Homo faber, несподіваними 

характеристиками блазня, трикстера. Існування машини в ігровому світі Олеші 

також кардинально відрізняється від репрезентації техніки в романах Платонова, 

Брасюка і Паустовського: якщо у цих авторів деталізовано найдрібніші складові 

оприявлених механізмів, описано їх у дії, то в Олеші «Офелія» візуалізується лише 

у мареннях та хворобливих галюцинаціях Кавалерова. Отже, образ невидимої 

химерної машини, що змінює свідомість, постає в романі Олеші своєрідним знаком 

переходу у площину монструозно-карнавального світу, незмінно актуалізуючи 

семантику хворобливих візій, галюцинацій, вигадки та сну, а сам винахідник 

постає трикстером, проповідником-блазнем, ілюзіоністом-шарлатаном, анти-

Месією та «інженером людських душ» (згадаймо, цей вислів, традиційно 

приписуваний Й. Сталіну, належить самому Олеші), доля якого – бути знищеним 

власним витвором. 

У романі Гордія Брасюка «Донна Анна» образ пекельної машини поєднується 

з мотивом генія та злочинства й інтертекстуальним обігруванням сюжетної канви 

протистояння Дон Жуана та Командора. Крім проблем статі, кохання, потягу, 

шлюбної моралі та зради, оприявлених у романі, виразно постає ще одна – 

зіткнення двох типів творчості, двох підходів до неї, уособлюваних героями-

чоловіками, – людини діяльної, Homo faber, інженера Ніка Бачинського (чавунного 

Командора) та людини мистецтва, театральної богеми, Homo ludens, композитора 

Володимира Шальвія (втілення музичної стихії та свободи пристрасті, Дон Жуана). 

Перший тип репрезентує авангардного героя – новітнього залізного бога, 

підкорювача енергії та земних надр (соціокультурний типаж пролеткульту та 

футуризму), другий – тип модерністського героя-митця, релятивіста та 

іммораліста. 

Винахід Ніка – пристрій для бездротового передавання електричного струму 

– має всі ознаки пекельної машини: ретельна деталізація пекельної машини у дії – з 

численними звуковими, кольоровими та піротехнічними подробицями, а також 

експресивною реакцією глядачів та уявною смертю інженера – сюжетно передує і 

семантично пов’язана з епізодом-замовчуванням – загибеллю винахідника під час 

випробування. Отже, винайдений механізм у романі Брасюка виявляє всі ознаки 

пекельної машини, а інженер-винахідник постає новітнім Командором, який 
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замість каменю утілює стихію чавуну, гинучи у протистоянні з людиною 

мистецтва – Дон Жуаном нового часу. 

Подібну проблематику – співвідношення техніки і мистецтва, машини та 

лірики, але зовсім інакше потрактування техніки та ставлення до машини – 

демонструє роман К. Паустовського «Сяючі хмари». Фабульно-сюжетний розвиток 

твору і генеза головного героя – капітана – покликана утверджувати подолання 

прірви між машиною та лірикою, конфронтації між інженерно-технічною та 

поетичною діяльністю, а отже, вищу гармонію творчості, результатом якої може 

виступати як винахід-механізм, так і поетичний твір. Отже, у проаналізованих 

нами творах концепт машини постає яскравим маркером ідейно-естетичних 

пошуків 20-х рр. ХХ ст., виявляючи широкий спектр ідей: від механізма, що 

ошляхетнює душу людини, до пекельної машини у А. Платонова; від людини-

машини до химерної невидимої машини, що насилає безумство, у Ю. Олеші; від 

чавунного Командора, що гине через власний винахід у протистоянні з людиною 

мистецтва, у Г. Брасюка – до гармонії між технікою та поезією, механізмом і 

ліричним твором у К. Паустовського. 

У пункті 4.4.2. «Семантика поїзда і залізниці у романах Кузьми Чорного 

“Сестра” та Леоніда Леонова “Злодій”: від “технеми” до способу 

структурування тексту» з’ясовано, що, на відміну від образу машин 

А. Платонова, Ю. Олеші, Г. Брасюка та К. Паустовського, у романах Кузьми 

Чорного та Л. Леонова лейтмотивний образ поїзда постає не стільки у речовому 

аспекті чи у статусі технеми (хоча саме ці показники традиційно є ключовими і 

первинними), скільки складовою теми залізниці, що включає у себе розгалужену 

систему образів (крім паровоза, поїзда та залізничної колії, це вокзал, переїзд, 

залізничне депо тощо). Потяг і залізниця в цілому постають в обох творах 

метафорою обраного героями життєвого шляху, але отримують у білоруського та 

російського авторів різну ідейно-естетичну оцінку, що зумовлюється відмінністю 

культурних традицій інтерпретації образу поїзда та мотиву залізниці. Так, 

Л. Леонов продовжує традиції російської класичної літератури, апелюючи до 

толстовського потрактування мотиву залізниці як оманливого життєвого шляху, 

калейдоскопічних швидкостей на противагу неквапливій зосередженості 

внутрішнього споглядання, незворотніх змін на противагу вічним цінностям, 

швидкоплинної пристрасті замість любові, що, як правило, вирішується для героя 

трагічно чи, як мінімум, драматично. Натомість численні потяги у Кузьми Чорного 

цілковито позбавлені будь-яких негативних конотативних значень, акумулюючи 

семантику прогресу, руху вперед та елементи житійної символіки, за якою рух у 

просторі (пересування по горизонталі) утілює внутрішній розвиток людини, її 

духовний рух (по вертикалі). Усі зустрічі, прощання, розмови й обговорення у 

романі «Сестра» Кузьми Чорного відбуваються на вокзалі, поблизу вокзалу чи у 

вагоні поїзда. У творі поїзд та пов’язаний із ним вокзал – це не лише наскрізний 

образ-символ чи лейтмотивний хронотоп, вказівка на поїзд та вокзал – це 

авторський елемент структурування тексту, що визначає початок чи кінцівку 

частин твору. 
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Приїзд та від’їзд героїв поїздом у романі Леонова «Злодій», як і в Кузьми 

Чорного, виконує функції зачину та кінцівки окремих частин тексту. Впадає в око і 

яскраво маркована «залізничною» образністю біографія головного героя твору. Але 

якщо семантика поїзда в окресленні долі Митьки Вєкшина набуває виразних рис 

оманливого життєвого шляху, втраченого кохання та згубної долі, то у Кузьми 

Чорного, на відміну від Леонова, «залізнична» символіка у біографії героїв має 

позитивне маркування. 

Отже, образи численних поїздів та зовнішнє пересування героїв у Чорного та 

Леонова уособлюють напружений внутрішній рух та суперечності в межах 

особистості, а залізниця виявляє широкий спектр семантики – від оманливого 

життєвого шляху до долі країни. В обох митців вказівка на поїзд та вокзал 

постає авторським елементом маркування і структурування тексту та визначає 

початок і кінець частин твору, виконуючи функції зачину та кінцівки. 

Таким чином, розглянуті домінантні семантико-тематичні групи речей 

засвідчують не лише змістове і стилістичне розмаїття романних форм 

східнослов’янського модернізму, але й демонструють множинність текстуальних 

стратегій та специфіку поетики аналізованих авторів, а сама категорія речі постає 

релевантною при з’ясуванні ідейно-естетичних особливостей твору, автора, стилю, 

доби. 

 

ВИСНОВКИ 

Проведений аналіз семіотики речі у східнослов’янському модерністському 

романі дозволяє зробити такі висновки: 

1. При аналізі речі важливо розмежовувати категорію речі, що естетично 

оприявнює філософію речі (митця, стилю, доби), та концепт речі – сукупність 

культурних смислів, що прочитуються у межах певної соціокультурної парадигми, 

а також речевість як ознаку стилю й художньої свідомості та речовизм як утілення 

речі у творі, що виражається як у наявності окремих образів речей, так і в 

посиленому структуруванні ними тексту. 

2. Функціональність речі у модерністському романі першої половини ХХ ст. 

не вичерпується функціями, виділеними теоретиками (власне номінативною, 

аксесуарною, ідейно-естетичною, світомоделювальною, культурологічною, 

характерологічною, сюжетно-композиційною). Модерністському роману властиві 

ще й такі функції: сюжетогенерувальна, асоціативна, інтертекстуальна, 

мотивогенерувальна, текстогенерувальна, кросдискурсивна.  

3. У літературі ХХ ст. річ значно розширює як способи репрезентації, так і 

свій функціональний діапазон, постаючи не лише побутовою деталлю, ознакою 

певного середовища чи засобом психологізації, а й носієм соціокультурної 

стратегії автора, важливим текстогенерувальним та стилетворчим чинником. 

Високий семіотичний статус речі визначається її поліфункціональністю. Так, 

поєднання асоціативної, інтертекстуальної та мотивогенерувальної функцій речі 

зумовлює високий семіотичний статус речі у М. Булгакова, синтез асоціативної, 

інтертекстуальної та мотивогенерувальної функцій речі визначає текстотворення 
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В. Набокова, а інтертекстуальна та кросдискурсивна функції речі – текстуальну 

стратегію М. Хвильового. 

4. Категорія речі визначає світогляд та стильові особливості митця і періоду. 

Кожен стиль маніфестує своє бачення речі, власну онтологію й аксіологію 

речевості, своє коло проблем, пов’язаних із нею. 

5. Характерний для неоромантизму мотив істинної й оманливої речі 

проаналізовано на матеріалі романів О. Гріна та Ю. Яновського. На відміну від 

Гріна, у романі Яновського «Майстер корабля» річ набуває значно вищого ступеня 

семіотичності, оскільки річ у метатексті Яновського первинно постає не просто 

художнім предметом, а рефлексією речі, «річчю у мистецтві», репрезентацією речі 

у «тексті про текст», що художньо оформлює філософську проблему істинної та 

оманної речі у мистецтві, втілюючи світоглядні та естетичні критерії такої 

істинності й оманливості, а також посилюючи автотематичність і 

метатекстуальність твору. 

6. Екзистенціалістський дискурс речі представлено романами 

В. Домонтовича, В. Набокова, Є. Плужника, Г. Газданова. Філософія речі 

В. Домонтовича і В. Набокова, попри спільні виразні риси екзистенціального 

світовідчуття, має свої яскраві особливості. Ретельність речової деталізації 

характерна для обох митців, але призначення і художній ефект такої репрезентації 

речі дещо відмінний: у романістиці Домонтовича річ постає головним чинником 

онтології культури, відсилаючи до культурософської рефлексії про особливості 

сприйняття речі людиною культури, про аксіологію речі у бутті культури, в той час 

як у прозі Набокова річ та пов’язані з нею візуальні ефекти й ілюзії актуалізують 

метафізичну проблематику, постаючи вагомою складовою метафізики митця. 

7. Романи Г. Газданова «Вечір у Клер» та Є. Плужника «Недуга» яскраво 

репрезентують феноменологію речі. Специфічне сприйняття і переживання речі, 

що у феноменологічній свідомості героя не тотожні одне одному і не збігаються у 

часі, визначають філософський конфлікт твору Газданова і є об’єктом його 

художньої рефлексії, у той час як у романі Плужника подібний ідейно-естетичний 

феномен – конфлікт сприйняття і переживання речі, їх нетотожність у часі – 

окреслює персоніфіковане двійництво (психоаналітичне роздвоєння у межах однієї 

особистості, представлене полярними частками «Я» – Super-ego та Id) та 

ідеологічну дискусію про сутність кохання. 

8. У художній практиці формалістів В. Шкловського і М. Йогансена 

своєрідно обігруються їхні теоретичні настанови у потрактуванні речевості тексту 

та текстуалізації речі: текст уречевлюється за рахунок підкреслювання його 

«зробленості», сконструйованості, а літературне ремесло розглядається як 

виробництво «тексту-речі»; з іншого боку, річ – за рахунок своєї 

літературоцентричності та подвійного кодування (тобто підкресленого фігурування 

у статусі знака культури та елемента іншого тексту) – «текстуалізується», 

виступаючи носієм культурного повідомлення, тобто сама постає текстом. 

9. Домінантними концептами в тезаурусі речей модерністського роману 

постають їжа, одяг та аксесуари, окуляри, механізми, актуалізуючи цілу низку 

мотивів та широке семантичне поле асоціацій і конотацій. 
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Концепт їжі та мотив насолоди по-різному трактуються у модерністському 

(В. Домонтович, В. Набоков, В. Підмогильний) та соцреалістичному (О. Кундзіч) 

романі: естетиці їжі у модернізмі виразно протиставляється ідеологічна 

емблематика їжі та негативне маркування мотиву насолоди у соцреалізмі. Естетика 

їжі В. Домонтовича прочитується в контексті поетики симпосіону, а організація 

частин тексту за принципами жанру симпосіону є одним із головних чинників 

текстогенерування письменника. Характерним модусом взаємодії естетики 

й ідеології постає карнавально-ігрова поетика їжі, представлена творами 

А. Платонова, М. Гарецького та Ю. Олеші, де обіграно всі ідеологічні харчові 

кліше ранньорадянської культури. Водночас у романі В. Винниченка «Лепрозорій» 

категорія їжі виступає невід’ємним чинником ідеологічної доктрини твору (йдеться 

про ідеологію конкордизму та сироїдство як його складову). 

10. Категорія одягу незмінно постає значущою семіотичною категорією, а 

саме вбрання здатне нести вагому сукупність культурних значень і смислів, 

виконуючи в літературі, крім традиційно характерологічної функції, асоціативну, 

інтертекстуальну та мотивогенерувальну. Аналіз семантики одягу в романі 

В. Підмогильного «Місто» – через низку виразних асоціацій, алюзій та 

ремінісценцій – дозволяє розглядати стосунки героя-письменника та пошуки ним 

жінки, гідної його, як репрезентацію основних типів жіночих образів в українській 

та світовій літературі, а саме: етапів осмислення жіночності в народницькій 

літературі (Надійка), класичному європейському романі (Мусінька), поезії і прозі 

раннього модернізму та кінематографі (Зоська), символістській драмі (Рита). 

Проведений аналіз семантики й особливостей художнього втілення концепту одягу 

у романі М. Івченка «Робітні сили» дозволив з’ясувати специфіку речовизму в 

імпресіоністичній прозі, окреслити зв’язок одягу та часопростору героя, 

репрезентацію через одяг соціокультурних установок персонажів, функції деталей 

кольору, фактури, фасону, а також аксесуарів та звичок, з ними пов’язаних. 

Дослідження семантики речових образів, зокрема одягу й аксесуарів, у романі 

А. Марієнгофа «Циніки» виявило, що художні особливості маніфестації речі в 

імажиністському романі ілюструють атрибутивні риси цього стильового різновиду 

прози, його основні принципи конструювання образу, а також служать вираженню 

сутності декадансового дендизму і водночас іронії щодо нього, його відчутної 

кітчевості в імажинізмі. 

11. Концепт одягу та мотив переодягання в дилогіях І. Ільфа і Є. Петрова та 

З. Бядулі постає надзвичайно важливим у реалізації феномена трикстерства, а сама 

категорія одягу є визначальною в авторській стратегії обігрування та пародіювання 

радянської культури в цілому. Одяг у романах митців виконує мотивогенерувальну 

і сюжетогенерувальну функції, а в дилогії І. Ільфа і Є. Петрова відіграє ще й вагому 

інтертекстуальну роль, постаючи джерелом продукування численних алюзій, 

асоціацій, прямих і непрямих цитат та ремінісценцій. 

12. Окуляри, лінзи, пенсне у творчості митців-модерністів демонструють 

високий семіотичний статус, особливу естетичну напруженість смислового поля та 

вагомий асоціативний потенціал, постаючи знаком самоусвідомлення культури, 

символом «спеціального» бачення, а в творчості Домонтовича та Набокова – ще й 
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знаком теоретичної рефлексії щодо принципів культуротворення, маркером 

метатекстуальності. 

13. Образ машини постає своєрідним лакмусовим папірцем стилю, 

демонструючи його концептне поле, головні світоглядні орієнтації, визначаючи 

тематику та проблематику творів, виявляючи широкий спектр ідей: від механізму, 

що ошляхетнює душу людини, до пекельної машини у А. Платонова; від людини-

машини до химерної невидимої машини, що насилає безумство, у Ю. Олеші; від 

чавунного Командора, який гине через власний винахід у протистоянні з людиною 

мистецтва, у Г. Брасюка – до гармонії між технікою та поезією, механізмом і 

ліричним твором у К. Паустовського. Інакшого потрактування набуває образ 

потяга та паротяга у романах Кузьми Чорного та Л. Леонова. Попри відмінну 

семантику, в обох митців вказівка на поїзд та вокзал постає авторським елементом 

маркування і структурування тексту та визначає початок і кінець частин твору, 

виконуючи функції зачину та кінцівки. 

Отже, категорія речі у творі виступає тою призмою, крізь яку цілком виразно 

проглядають і художня свідомість митця, й особливості поетики тексту, й 

атрибутивні риси стилю, і філософсько-естетичний світогляд доби, тож аналіз 

специфіки речовизму як окремого твору чи автора, так і школи, напряму чи 

періоду, видається особливо плідним і в історико-літературному, і в теоретичному, 

і в компаративному аспектах. 
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У роботі конкретизовано семантичні поля головних термінів дослідження: 

категорія речі, концепт речі, художній предмет, речевість, речовизм; 

проаналізовано і систематизовано функції речі у тексті. З’ясовано, що категорія 

речі визначає світогляд та стильові особливості митця і періоду. Кожен стиль 

маніфестує своє бачення речі, власну онтологію та аксіологію речевості, своє коло 

проблем, пов’язаних із нею. Досліджено мотив істинної та оманної речі в 

неоромантизмі О. Гріна і Ю. Яновського, онтологію та метафізику речі в 

екзистенціалізмі В. Домонтовича і В. Набокова, феноменологію речі Є. Плужника 

та Г. Газданова, уявлення про річ як текст і текст як річ у формалізмі 

В. Шкловського та М. Йогансена. Проаналізовано концептні поля головних 

семантико-тематичних груп речей (їжі, одягу, окулярів, механізмів тощо) у 

романах В. Домонтовича, В. Підмогильного, В. Набокова, А. Платонова, 

М. Гарецького, Г. Брасюка, Ю. Олеші, В. Винниченка, М. Івченка, А. Марієнгофа, 

З. Бядулі, І. Ільфа і Є. Петрова,  Кузьми Чорного, Л. Леонова та інших. 

Ключові слова: категорія речі, знак, концепт, річ, речевість, речовизм, 

семіотика, семіотичний статус, функції речі. 
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АННОТАЦИЯ 

 Городнюк Н.А. Семиотика вещи в восточнославянском модернистском 

романе первой половины ХХ века. - Рукопись. 

 Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук по 

специальностям 10.01.05 – сравнительное литературоведение, 10.01.06 – теория 

литературы. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 

Министерства образования и науки Украины. – Киев, 2017. 

 

В работе конкретизированы семантические поля главных терминов 

исследования: категория вещи, концепт вещи, художественный предмет, 

вещественность, вещизм; проанализированы и систематизированы функции вещи в 

тексте. Выяснено, что категория вещи определяет мировоззрение и стилевые 

особенности художника и периода. Каждый стиль манифестирует свое видение 

вещи, собственную онтологию и аксиологию вещественности, свой круг проблем, 

связанных с ней. Исследовано мотив истинной и ложной вещи в неоромантизме 

А. Грина и Ю. Яновского, онтологию и метафизику вещи в экзистенциализме 

В. Домонтовича и В. Набокова, феноменологию вещи Е. Плужника и Г. Газданова, 

представление о вещи как тексте и тексте как вещи в формализме В. Шкловского и 

М. Йогансена. Проанализированы концептные поля главных семантико-

тематических групп вещей (еды, одежды, очков, механизмов и др.) в романах 

В. Домонтовича, В. Пидмогильного, В. Набокова, А. Платонова, М. Гарецкого, 

Г. Брасюка, Ю. Олеши, В. Винниченко, М. Ивченко, А. Мариенгофа, З. Бядули, 

И. Ильфа и Е. Петрова, Кузьмы Черного, Л. Леонова и других. 

Ключевые слова: категория вещи, знак, концепт, вещь, вещественность, 

вещизм, семиотика, семиотический статус, функции вещи. 

 

SUMMARY 

Gorodnyuk N.A. The Semiotics of Thing in the Eastern Slav Modernistic Novel 

in the First Half of 20
th

 Century. – Manuscript. 

Dissertation for an Academic Degree of Doctor of Philological Sciences by 

Specialties 10.01.05 – Comparative literature, 10.01.06 – Literary Theory. – Taras 

Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. – 

Kyiv, 2017. 

  

In the work the semantic fields of the main terms of research were concretized: 

thing category, thing concept, art object, thingness and objectivity. There was also 

analyzed and systematized the functions of thing that were highlighted by theoreticians in 

the works of literature (nominative, accessory, ideologically-aesthetic, world-modelled, 

culturological, characterology, plot and composition functions). It was found that thing 

functionality in modernistic novel in the first half of 20
th

 century goes beyond the above 

functions. So there is a added list of inherent function of modernistic novel (plot-

generative, associative, intertextual, motive-generative, text-generative, cross-discursive). 

It was found that category of thing defines the worldview and stylistic features of 

the author and the period. Every style conveys its own vision of thing, its own ontology 
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and axiology of the thingness and its own range of issues linking with the thingness. For 

instance, there were examined the motive of the real and false thing in neo-romanticism 

in the texts by A. Green and Y. Yanovsky, ontology and metaphysics of thing in 

existentialism by V. Domontovich and V. Nabokov, phenomenology of thing by 

E. Pluzhnyk and G. Gazdanov, idea of the thing as a text and the text as a thing in 

formalism by V. Shklovsky and M. Yohansen. 

It were researched the semantic fields of the meal concept, the garment concept, 

glasses and mechanism concepts. For instance, the concept of meal was considered at the 

intersection of aesthetics and ideology. The motive of enjoyment from meal 

(V. Domontovich, V. Pidmohylny, V. Nabokov) and symposium poetics 

(V. Domontovich) are in modernism. And by contrast, the negative poetics of meal, 

forbidding any kind of gastronomic enjoyment are in ideological emblems of socialist-

realist (O. Kundzich). It is about carnival-game poetics of meal as a modus of synergy of 

aesthetics and ideology (the novels by A. Platonov, M. Haretsky, Y. Olesha) and the 

meal as ideological dominant in concordism (V. Vinnychenko). 

It was studied the semiotics of garment in implementing the “literary types” of 

female characters in the novel “The City” by V. Pidmohylny. There were analyzed the 

semantic of the clothes in impressionist novel by M. Ivchenko and imaginist novel by 

A. Marienhof, the change-of-clothe motive in the novels by Z. Biadula, I. Ilf and 

E. Petrov. The garment concept and change-of-clothes motive in the novels by І. Ilf, 

E. Petrov and Z. Biadula appears as very important one to implement the phenomenon of 

tricksterness. And the garment category is crucial in author’s strategy of game, parody of 

Soviet culture in general. In the novels clothes perform the motive-generative and plot-

generative functions. But in the novels by I. Ilf and E. Petrovа they play the significant 

intertextual role, being a source of produsing the numerous allusions, associations, direct 

or indirect quotes and reminiscences. 

The glasses, lenses, pinse-nezes in modernistic writers’ creativity demonstrate the 

high semiotics status, the particular aesthetics stress of meaning content and significant 

associative potentiality. The glasses are sign of self-actualisation in culture, a symbol of 

“special” vision. But in V. Domontovich’s and V. Nabokov’s creativity the glasses are 

the sign of theoretical reflections about principles of culture-making, they are marker of 

metatextuality. 

There was also analyzed the concept of machine as striking marker of ideological 

and aesthetics seeking in 1920–30
th

 (A. Platonov. Y. Olesha, G. Brasiuk etc.) and the 

features of railway imaginary in the novels by Kusma Tschorny and L. Leonov. 

Key words: category of thing, sign, concept, thing, thingness, objectivity, semiotics, 

semiotics status, functions of thing. 
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