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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Початок ХХІ століття проходить під 

знаком глобалізації. Цей процес характеризується мультикультуралізмом, 

розвитком технологій, взаємодією у соціально-політичній та економічній 

сферах різних країн світу та континентів. Глобалізація передбачає інтеграцію 

локальних елементів у спільний простір, зокрема у культурології 

розглядається ідея трансформації етносів/народів/націй у мегаспільноту, 

планетарний соціум.   

Подібні тенденції вже на початку другого десятиліття ХХІ ст. викликали  

різку критику глобалізації. Як контраргумент висувається теза про те, що 

глобалізація може призвести до глибокої кризи культури, адже створення 

однієї уніфікованої моделі розвитку різноманітних спільнот є шляхом до 

стандартизації,  ідеології та знищення самобутності, унікальності. У зв’язку з 

цим загострюється питання щодо збереження власної культурно-

національної ідентичності.  

Відзначимо, що окремі складові глобалізаційного процесу є 

неуникними. Однак, на шляху до будь-якої інтеграції важливим є збереження 

власної культурної традиції, символічного універсуму, що конституює наше 

життя. Глобалізація має включати у себе діалог з Іншим: діалог культур, 

політик, філософій тощо.  

Україна бере активну участь в означених процесах, вибудовуючи діалог 

з різними країнами світу, проте вона лише розпочинає остаточно звільнятись 

від колоніального дискурсу, від існування в складі великих імперських 

утворень. Україна заповнює «білі плями» у власній історії після здобуття 

державної незалежності та водночас відповідає на новітні виклики та загрози 

своїй самобутності. Відбувається активний розвиток культури, яка виконує 

функцію відродження нації та стає міцним форпостом українських 

суспільних ідеалів та смислів. 
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Українську спільноту характеризує пошук культурно-національної 

ідентичності на тлі глобалізації. Це передбачає актуалізацію культурної та 

історичної пам'яті, що охоплює комплекс проблемних питань, пов’язаних з 

ідентичністю. Він впроваджується та широко дискутується у всіх галузях 

гуманітарного знання: філософії, культурології, літературознавстві, історії, 

соціології, політології, психології тощо. Аспект, який представляється в 

дисертаційному дослідженні, – це аналіз культурно-національної 

ідентичності в контексті сучасної української літератури.  

Актуальність розгляду даного питання крізь призму мистецької 

проблематики зумовлена тим, що мистецтво завжди гостро реагує на стан 

суспільних відносин та запитів, виявляючи свої діагностичні та терапевтичні 

функції. Це відбувається через те, що воно має безпосередній стосунок до 

культурного ґрунту суспільного буття індивідів. Мистецтво стає простором, 

у якому формуються різні погляди на визначення системи цінностей, 

поведінки, конвенцій, традицій та ієрархій української нації. Звернення 

мистецтва до тієї чи іншої теми характеризує історичну ситуацію загалом, 

тому культуролог займається постійним моніторингом цього процесу. 

Культурологічний аналіз сучасного українського мистецтва має декілька 

завдань: по-перше, розкрити ситуацію, яка склалася у ньому, а по-друге, 

продемонструвати зв'язок пріоритетної теми мистецтва із особливостями 

стану суспільства. Втім, найкраще такий стосунок мистецтва і суспільства 

можна виявити у сфері літератури завдяки її  найбільшій соціальній 

ангажованості серед інших видів мистецтва. Це пов’язано не лише з тим, що 

література має безпосередній зв'язок з мовою як основою культурного 

існування (знакова система, семіозиc, комунікація, наративна ідентичність, 

міф), але і з політичною складовою літератури, яка вимагає відповідальності 

та громадянської позиції автора, про що зазначав Ж.-П. Сартр у праці «Що 

таке література?». Він вважав літературу загалом ідеологією в будь-яку 

епоху, оскільки вона разом з історичною ситуацією й талантом письменника 
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утворює синтетичну та внутрішньо суперечливу загальність того, що зуміла 

відтворити епоха заради власного тлумачення, тобто процесу культурно-

національної ідентифікації. До того ж, важливою є причетність автора до 

певного типу владного дискурсу – імперського чи постімперського, 

колоніального чи постколоніального, адже від цього залежить, яку саме 

модель культурно-національної ідентичності та риторичні стратегії її 

досягнення письменник запропонує читачеві.  

Задля дослідження сучасного процесу культурно-національної 

ідентифікації в Україні через аналіз історичного, літературознавчого, 

структурно-семіотичного, та політичного контекстів слід залучити твори 

одних з найвідоміших письменників сьогодення, а саме Юрія Андруховича, 

Сергія Жадана та Оксани Забужко. Вибір цих авторів зумовлений не лише 

їхнім визнанням в європейському мистецькому просторі, про що свідчать 

літературні премії та переклади іншими мовами, але й тим, що вони 

репрезентують динаміку становлення сучасної української літератури: 

належність до різних літературних генерацій (Ю.Андрухович і С.Жадан); 

різні естетичні настанови всередині загального руху постмодернізму 

(Ю.Андрухович і звернення до барокового світогляду та стилю; С.Жадан з 

власною інтерпретацією культурних символів та соціальних міфів; 

О.Забужко та її літературні студії з вивчення жінки); презентація різних 

культурних регіонів України (Ю.Андрухович – Західна Україна; С.Жадан – 

Східна Україна; О.Забужко – Київ).  

Дослідження культурно-національної ідентичності в сучасній 

українській літературі передбачає також звернення до широкого 

теоретичного контексту, пов’язаного з даною проблематикою. По-перше, 

важливими є філософські (М.Бубер) і психологічні теорії (Б.Бетельгайм, 

Е.Еріксон, Р.Ліфтон, В.Франкл, З.Фройд). По-друге, слід виокремити 

джерела, які акцентують роль національної мови та літератури в 

конструюванні культурно-національної ідентичності, а саме теоретичні праці 
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Б. Андерсона, П.Бергера, Т.Воропаєвої, Е.Гобсбаума Е.Ґелнера, М.Ґібернау, 

Д. Джозефа, Т.Лукмана, І.Огієнка, В.Русанівського, В.Тишкова та ін. 

Серед масиву літератури, у якому порушуються питання творення 

українського «національно-консолідуючого міфу», можна виокремити праці 

Г.Грабовича, Т.Гундорової, О.Забужко, О.Ільницького, С.Павличко, 

Ю.Шереха та ін.. Слід відмітити дослідників, праці яких присвячені 

світоглядно-естетичним засадам бароко та феноменові українського бароко: 

М.Бахтін, І.Бондаревська, Л.Довга, М.Загорулько, Д.Ліхачов, А.Макаров, 

Г.Нога, М.Ольховик, Г.Пехник, Л.Ушкалов, Д.Чижевський та ін..  

Важливе значення мають праці дослідників, де розробляється зв’язок 

культурно-національної ідентичності з культурною пам'яттю: А.Ассман, 

Я.Ассмана, Ж. ле Гоффа, Г.Грінченко, А.Ерл, П.Нора, П.Рікера, 

М.Хальбвакса та ін.; з комунікацією: У.Еко, Ю.Лотмана, П.Рікера; з 

політичною складовою: Р.Барта, Г.Бгабга, С. де Бовуар, Г.Брандт, Є.Герльта, 

Т.Гундорової, І.Жеребкіної, О.Забужко, І.Ільїна, Л.Ірігарай, С.Кофман, 

К.Овенса, М. Павлишина, Е. Саїда, Ж. П. Сартра, Е.Сіксу, Г. Ч. Співак, 

М.Фуко, С.Шліпченко, Е.Шоуолтер та ін.. 

Варто також назвати дослідників, праці яких означують загальний 

вектор розвитку сучасної української культури: В.Агеєва, Є.Бистрицький, 

О.Забужко, Н.Зборовська, Ю.Іздрик, Ю.Ковалів, Н.Кривда, І.Лисий, 

В.Личковах, С.Павличко, О.Павлова, О.Пронкевич, С.Стоян, Л.Ушкалов, та 

ін.; та історії української культури: Г.Нога, Ю.Лавріненко, І.Огієнко, 

Т.Огнєва І.Огороднік, М.Попович, М.Русин, Д.Чижевський та ін. 

Загальні аспекти зв’язку мистецтва та культури розглядаються у 

теоретичних працях зарубіжних (М.Блека, Г.-Г. Гадамера, М.Гайдґера, 

К.Гірца, У.Еко, та ін.) та вітчизняних авторів (А.Богачова, М.Бровка, 

С.Гатальської, В.Герасимчук, Т.Гундорової, М.Каранди, О.Кирилової, 

Л.Левчук, Н.Мадей, О.Оніщенко, В.Панченко, Р.Шульги та ін.).  
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконана в межах комплексної наукової програми КНУ ім. 

Т.Шевченка «Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових 

процесів глобалізації», науково-дослідницької роботи філософського 

факультету 11БФ041-01 «Філософсько-світоглядні та політологічні аспекти 

гуманітарного розвитку сучасного суспільства», науково-дослідницької 

тематики кафедри етики, естетики та культурології.  

Метою дослідження є розкриття специфіки української культурно-

національної ідентичності на основі аналізу сучасної української літератури. 

Поставлена мета передбачає послідовне рішення наступних завдань:  

– визначити теоретико-методологічні засади дослідження культурно-

національної ідентичності в літературі (включити методологічний контекст); 

– дослідити роль національної мови та літератури в процесі становлення 

культурно-національної ідентичності (залучити лінгвістичний та 

літературознавчий контекст); 

– позначити етапи становлення культурно-національної ідентичності в 

історії української літератури (окреслити історичний контекст); 

– розкрити структуру культурно-національної ідентичності як 

загальнотеоретичну (базову) модель дослідження, виявивши її ключові 

елементи; 

– застосувати загальнотеоретичну модель культурно-національної 

ідентичності до сучасної української літератури, розкривши її особливість; 

– типологізувати результати прикладної частини дослідження, виявивши 

варіативність загальнотеоретичної моделі в межах обраних для аналізу 

літературних творів Ю.Андруховича, С.Жадана та О.Забужко. 

Об’єктом дослідження є сучасна українська література як носій 

української культурно-національної ідентичності. 
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Предметом дослідження є українська модель культурно-національної 

ідентичності в її варіативному розмаїтті, яка характеризує сучасну українську 

літературу. 

Методологічна основа дослідження. Робота є філософсько-

культурологічним дослідженням. Використані методи аналізу та підходи до 

інтерпретації можна визначити як поліметодологію. Оскільки культурно-

національна ідентичність є складним та гетерогенним феноменом, під час 

написання роботи були застосовані такі методи як історіографічний, 

компаративний, герменевтичний, структурно-семіотичний, що сприяло 

виявленню специфіки відображення та розвитку культурно-національної 

ідентичності в сучасній українській літературі.  

Важливе значення має міждисциплінарний підхід, який дозволяє 

включити у культурологічну сферу дослідження літературознавчий аналіз, 

дані лінгвістики та семіотики, філософії, психології та історії.  

У роботі увага також концентрувалась на поняттях, які уможливлюють 

розкриття структури культурно-національної ідентичності. Серед 

найважливіших слід назвати наступні поняття: «культурна пам'ять», 

«формуючий текст», «конективна структура культури», «наративна 

ідентичність», «культурний код», «ангажованість», «громадянська позиція 

автора», «постколоніальний дискурс». 

Наукова новизна дослідження. Робота є цілісним дослідженням 

української моделі культурно-національної ідентичності в її варіативному 

розмаїтті. На підставі теоретичного аналізу проблеми здобуто й обґрунтовано 

низку узагальнень та положень, які мають наукову новизну та виносяться на 

захист: 

Вперше: 

 – досліджено і типологізовано на матеріалі творів сучасної 

української літератури (Ю.Андруховича, С.Жадана, О.Забужко) моделі 
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української культурно-національної ідентичності: «орфізм», «щоденна 

участь», «фемінізм»;  

– розглянуто і проаналізовано відповідно до обраної 

конструктивістської методології дослідження, що розглядає процес 

ідентифікації як творчу діяльність індивіда, загальнотеоретичну модель 

культурно-національної ідентичності як єдність трьох елементів: 

культурної пам'яті, комунікації та політичної складової; 

Отримали подальший розвиток: 

– аналіз культурної пам'яті як елементу культурно-національної 

ідентичності, змістові складові якої – образи, символи, «місця», «травми», 

життєві історії тощо – є маркерами ідентифікації, що позначають певну 

культурно-національну ідентичність, відрізняючи її від інших, а також 

досліджено, що культурна пам'ять має наративний характер, оскільки 

оповідь про минулі події визначає життя як формотворчий автообраз і 

надає орієнтації для дії індивідів, вибудовуючи спадкову лінію традиції; 

– дослідження культурно-національної ідентичності як поля 

комунікації між письменником та читачем через поняття «культурного 

коду», оскільки повідомлення письменника функціонує у просторі 

комунікації, де поєднуються актуальне теперішнє та культурна пам'ять, 

присутність якої виявляється у наборі культурних кодів, що містять 

інформацію про світогляд та систему цінностей, традицій, ієрархій, 

конвенцій тощо нації, тобто шифрують культурно-національну 

ідентичність;  

Удосконалено: 

– розкрито і уточнено, що в аспекті співвідношення культурно-

національної ідентичності та політичної складової сучасна українська 

література фактично виконує роль постколоніальної критики, 

центральною проблемою якої є становлення культурно-національної 

ідентичності після звільнення від колоніального існування. 
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Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною роботою, 

здійсненою в галузі теорії та історії культури. Висновки й положення 

наукової новизни здобуті автором самостійно. Одинадцять публікацій за 

темою дисертаційного дослідження є одноосібними. 

Теоретичне та практичне значення дослідження полягає в аналізі 

культурно-національної ідентичності в контексті сучасної української 

літератури через взаємодію різних сфер гуманітарного знання: культурології, 

філософії, літературознавства, психології, політології тощо.  

Результати дослідження можуть бути використані для підготовки курсів 

лекцій з теоретичної культурології, історії української культури, соціології 

мистецтва, літературознавства, шкільної програми з української літератури, а 

також у подальших дослідженнях в галузі теорії та історії культури. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та висновки 

дисертації обговорювались на кафедрі етики, естетики та культурології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Головні 

результати дисертаційного дослідження були представлені та обговорені у 

ході виступів на міжнародних наукових конференціях «Дні науки 

філософського факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка» (16-18 квітня 2013), (15-16 квітня 2014), (21-22 квітня 

2015), «Шевченківська весна» Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка (16-17 березня 2013), «Шевченківський літературний 

конгрес» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

круглий стіл філософського факультету (11 березня 2014), «Philosophed-2014: 

“Освіта: філософські контексти ХХІ століття”» філософського факультету 

Київського національного університету  імені Тараса Шевченка (06 

листопада 2014), «Розвиток сучасного суспільства в умовах глобальної 

нестабільності» громадської організації «Причорноморський центр 

досліджень проблем суспільства» (15-16 травня 2015, м. Одеса) а також під 
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час проведення семінарських занять на філософському факультеті Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка.  

Публікації. Результати дослідження висвітлено у 11 наукових працях, 5 

з яких – статті у збірниках наукових праць, 5 з яких – у фахових виданнях, 6 

тези доповідей на міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-

практичних конференціях.  

Структура дисертації зумовлена логікою висвітлюваних проблем, яка 

випливає з мети та завдань дослідження. Дисертація складається зі вступу, 

трьох розділів (9 підрозділів), кожен з яких завершується висновками, та 

загальних висновків, а також списку літератури і використаних джерел 

складеного з 226 позицій (перелік подано на 24 сторінках). Повний обсяг 

дисертації становить 212 сторінок, з яких основний текст дисертації 

викладений на 184 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1. КУЛЬТУРНО-НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ЯК 

ОБ’ЄКТ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ: МЕТОДОЛОГІЧНІ 

ЗАСАДИ 

1.1. Теоретичні аспекти дослідження культурно-національної 

ідентичності 

Аспект, який представляється в дисертаційному дослідженні, - це аналіз 

культурно-національної ідентичності в контексті сучасної української 

літератури. Проте, перш, ніж надати дефініцію культурно-національній 

ідентичності та розглянути її крізь мистецьку призму, слід проаналізувати 

концепції, що прояснюють шлях формування ідентичності як психологічного 

уявлення індивіда.  

Поняття ідентичності, яке широко дискутується у різних галузях 

гуманітарного знання, уперше було обґрунтовано у психології. Ідентичність 

розглядається як психологічне уявлення людини про своє «Я», що 

характеризується суб’єктивним чуттям своєї індивідуальної самототожності 

та цілісності; ототожнення людини (частково – свідоме, частково – 

несвідоме) з тими чи іншими типологічними категоріями: соціальним 

статусом, статтю, віком, роллю, зразком, нормою, групою, культурою [101, 

С.725]. На основі цих критеріїв виокремлюються такі різновиди як соціальна 

ідентичність (ототожнення себе з соціальним статусом, позицією), групова 

ідентичність (ототожнення себе з певною групою), культурна ідентичність 

(ототожнення себе з культурною традицією), національна ідентичність 

(ототожнення себе з нацією) тощо. У свою чергу, психічний процес 

ототожнення (уподібнення) людини себе з Іншим чи, скажімо, виявлення 

риси, на основі якої людина може бути співвіднесена з певним типом, має 

назву ідентифікація. Зауважимо, що ідентичність є результатом, тим, що 

здобувається у процесі ідентифікації.  

Розглядаючи витоки поняття ідентичності, варто звернутись до праць 

З.Фройда. Психоаналітик розглядав процес ідентифікації як спробу дитини 
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перейняти силу батька або матері, тобто лідера. Так дитина зменшує страх 

перед реальністю. Проте, на цьому етапі виникає амбівалентність: разом з 

бажанням уподібнитись з’являється бажання усунути лідера, зайняти його 

місце [67, С.64-65, 183]. Найяскравіше Фройд показав це на прикладі 

Едипового комплексу в хлопчиків, а у пізніх працях – на прикладі психології 

стосунків єврейського народу та пророка Мойсея.  

Фройд вважав, що «Я» є сумою ідентифікацій з уявлюваними іншими. 

Уподібнюючись до чужого «Я», певне «Я» поводить себе як Інший, наслідує 

його, відбувається своєрідний психологічний мімезис. Ця думка була далі 

розвинута Фройдом у есе «Психологія мас та аналіз людського Я». Кожен 

індивід є часткою множинності мас, пов’язаних сіткою ідентифікацій. 

Зважаючи на це, людина вибудовує ідеал власного «Я», керуючись 

множинністю зразків та моделей поведінки, які вона обирає. Розрив або 

послаблення цієї сітки може призвести до дестабілізації людини, відчуття 

загрози реальності, асоціальності. Фройд назвав цей стан «психологічною 

бідністю мас» [191]. П. Гуревич зазначає, що Фройд наблизився до 

тлумачення групової, культурної ідентичності [67, C.66]. Для нашого 

дослідження зауваження Фройда є важливими, оскільки культурно-

національна ідентичність має груповий, колективний характер та включає у 

себе момент обирання індивідом певної моделі поведінки.  

Наступним важливим кроком на шляху вивчення поняття «ідентичності» 

стала концепція американського психолога Еріка Еріксона. На його думку 

ідентичність є інтегративною якістю поведінки людини. Вона сприяє 

адаптації індивіда у суспільстві [214, C.100-102]. 

Еріксон визначає ідентичність як чуття органічної приналежності 

індивіда до своєї історичної епохи та типу міжособистісної взаємодії, яка є 

характерною для цієї епохи. Ідентичність особистості ґрунтується на гармонії 

ідей, образів, цінностей, вчинків, які її складають, з соціально-психологічним 
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образом людини, що домінує в конкретно-історичний період [18]. Виходячи з 

цього, Еріксон виокремлює два типи ідентичності: 

1) Я-ідентичність. Складається з двох компонентів: 

органічного (зовнішній вигляд людини, її природні задатки) та 

індивідуального (усвідомлення людиною власної 

неповторності, прагнення реалізації власних інтересів); 

2) Соціальна ідентичність, яка поділяється в свою чергу 

на групову та психосоціальну ідентичність. Групова 

ідентичність розглядається Еріксоном як включення індивіда у 

різні спільноти, що підкріплюється суб’єктивним відчуттям 

внутрішньої єдності зі своїм соціальним колом. 

Психосоціальна ідентичність – це те, що дає людині відчуття 

важливості її буття для функціонування даного соціуму [18].  

Стабільність ідентифікації та адаптація людини забезпечується 

взаємозв’язком, співдією Я-ідентичності та соціальної ідентичності.  Втім, зі 

зміною реалій зовнішнього світу може виникати психосоціальна криза. Вона 

реалізується через переосмислення індивідом свого місця, цілей, прагнень та 

стосунків з іншими. Важливо, що криза є характерною як для індивіда, так і 

для групи. Вона викликає ті ж самі реакції на обох рівнях: фрустрацію, 

агресивність, депресію, внутрішній конфлікт. Еріксон вважає, що 

психосоціальна криза є неуникним та важливим етапом на шляху до більш 

зрілої ідентичності. Криза ідентичності збігається з кризою суспільних 

ідеалів, цінностей, які виявляються вже не релевантними для певного 

суспільства. Криза змушує шукати нові духовні орієнтири для усвідомлення 

свого місця в динамічному соціумі [18, 206, C.104-106].  

Зауваги Еріксона є особливо актуальними для осмислення української 

культурно-національної ідентичності, оскільки довготривале колоніальне 

існування української нації призводить до кризи ідентичності вже на 

новітньому історичному етапі. Виникає питання: які цінності та ідеали ми 
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повинні зберігати, а які вже є рудиментами минулого, тягарем, що залишився 

після розпаду СРСР тощо?  

Подібні «кризові» питання призводять до боротьби негативних та 

позитивних елементів у структурі ідентичності. За Еріксоном негативна 

ідентичність будується за схемою: «Я-Ми не такі» та містить відмову від 

певного соціального об’єкту і/або тотальне протиставлення себе іншим. 

Соціальні та політичні спільноти сприймаються, відтак, як «чужі». Якщо 

криза є довготривалою, то негативна ідентичність не переформовується в 

позитивну, а негативні елементи витісняються у несвідоме. Носії цих 

елементів формують власну, окрему ідентичність [18]. Дані процеси мають 

місце в ситуації української культурно-національної ідентифікації, зокрема 

на Сході України. Свій шлях виходу зі «східної» кризи пропонує письменник 

Сергій Жадан. Ми розглянемо його модель культурно-національної 

ідентичності в третьому розділі дисертаційного дослідження.  

Еріксон зазначає, що будь-яке маркування та виокремлення «свого» від 

«чужого» на основі певної соціальної позиції передбачає психологічну 

опозицію «ми» - «вони». Спільність «ми» не може бути визначена поза 

значимістю Іншого. Зважаючи на це, позитивна ідентичність відрізняється 

від негативної тим, що група «ми» уникає жорсткої опозиції з «вони», 

шукаючи консенсус, діалог. Інший визнається як рівноправний. П.Гуревич 

вважає, що стосунок до Іншого є визначальним в епоху плюралізму та 

масової комунікації [67, С.73], тобто в час глобалізації. Через визначення 

стосунку до Іншого, у комунікації з ним, ми визначаємо власну ідентичність. 

У цьому аспекті варто навести позицію філософа, Мартіна Бубера.  

На думку Бубера, людина стає особистістю в діалогічному взаємному 

спілкуванні «Я-Ти», її життя – постійна зустріч з Іншим, який сприймається у 

своїй неповторності та не редукується до мого досвіду. На противагу цьому 

існує стосунок невзаємного і непрямого спілкування «Я-Він», що радше 

нагадує монолог і суб’єктно-об’єктні  схеми утилізації, категоризації тощо. У 
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стосунку «Я-Він» цінується воля до влади, а не воля до діалогу [67, С.73, 43]. 

Таким чином, Інший сприймається або як чужий, носій загрози, або як 

партнер у комунікації, необхідна складова діалогу та самоідентифікації. 

Також виокремлюється тип Іншого-в-мені. Варто згадати відому фразу 

Артюра Рембо «Я – це Інший». Комунікація між Я та Іншим-в-мені, 

передбачає внутрішній діалог, самоаналіз, самозаглиблення, звернення до 

несвідомого.  

Ці процеси, так чи інакше, є віхами самоідентифікації. Про їхню 

важливість, особливо в час кризи ідентичності (фактично руйнування 

ідентичності), зазначали гуманістичні психологи, зокрема представники 

екзистенціального психоаналізу. Вони використовували поняття 

«формулювання», яке розкривало нові аспекти ідентичності. 

«Формулювання» - це процеси, які направлені на становлення нових форм 

зв’язку між «Я» та світом замість втрачених, зруйнованих. Даний термін був 

запозичений з праці Сусанни Лангер «Філософія у новому ключі», де він 

застосовувався до побудови внутрішньої системи символів, через які 

осмислюється світ [67, С.75-76]. У гуманістичній психології (В.Франкл, 

Р.Ліфтон, Б.Бетельгайм та ін.) [189, 112, 28] термін «формулювання» 

розкривається наступним чином: у людини, яка пережила межову ситуацію 

(катастрофу, війну тощо), руйнується ідентичність. Той, хто пережив цей 

досвід, або долає ідентичність з жертвою, або проходить символічне 

переродження. Нове життя людини після катастрофи сповнене викликів 

(наприклад, травматичне ототожнення себе з агресором), однак зберігається 

направленість на органічну єдність з іншими людьми та світом, досягнення 

цілісності свого Я та здобуття смислу існування, здатність до руху в просторі 

та часі (шляхом зняття внутрішньої  статики та концентрації на моменті 

катастрофи [67, С.76]. Гуманістична психологія наголосила на важливості 

говоріння, промовляння, яке призводить до звільнення від травматичних 

сцен.  
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Огляд філософських та психологічних концепцій ідентичності дозволяє 

надати дефініцію культурно-національній ідентичності. Культурно-

національна ідентичність є складним психологічним комплексом уявлень 

людини про своє «Я» у стосунку до культурної традиції певної нації, з якою 

вона себе ототожнює. Культурно-національна ідентичність має колективний, 

груповий характер, вона вибудовується в процесі ідентифікації, у якому 

відбувається діалог ідей, образів, цінностей, культурних кодів, моделей 

поведінки, вчинків тощо. У процесі ідентифікації можуть виникати 

психосоціальні кризи, вони збігаються з кризою суспільних ідеалів та 

цінностей, які виявляються більш нерелевантними для даної 

групи/спільноти/суспільства/нації. Криза є неуникною та стимулює розвиток 

більш зрілої ідентичності.  

Особливої ваги термін «культурно-національна ідентичність» набуває у 

зв’язку з подібними до нього термінами: «етнічна ідентичність», 

«національна ідентичність», «культурна ідентичність».  

Етнічна ідентичність належить до предметного поля антропології, 

оскільки розглядає спільноту не лише на основі особливостей первісних 

племінних зв’язків та специфіки міфологічного мислення, але й таких 

природних факторів як біологічна (генетична) спорідненість, географічне 

місцеположення (ландшафт, кліматичний вплив тощо). Однак, такого роду 

ідентичність хоча і виявляє важливі константи життя спільноти, але не 

включає динамічний історичний процес формування, який перетворює 

спільноту на націю як суб’єкта історії. Через це національна ідентичність 

стає предметом багатьох суспільно-політичних та історичних дисциплін.     

Ключовим моментом їхніх досліджень передусім є державно-правові 

процеси, що знаходять свій відбиток у так званій етатистській ідентичності, 

яка спрямована на ототожнення з державою, тобто у спільноті діє принцип 

державницької ідентичності. Таким чином етатистська ідентичність включає 

ідеологічний фактор свого існування, особливо дієвий у народів, що 



19 

 

 

заснували імперію, яка мала б включати багато різних етнічно і культурно  

різнобарвних утворень. Етатистська ідентичність стає свого роду 

нівелюванням етнічних і культурних особливостей під гегемонією 

центральної влади.  

Іншим варіантом національної ідентичності, яка протистоїть 

етатистській ідентичності народу-гегемону, є свого роду звернення до 

традиційних, ба навіть архаїчних шарів етнічної ідентичності, що зазвичай  

називають націоналізмом. Він намагається забезпечити невразливість 

ідентифікаційного ядра через його консервування (наприклад, збереження 

фольклору, старовинних обрядів, мовного пуризму як суттєвих ознак 

ідентичності спільноти).  

Культурна ж ідентичність спирається на комплекс сформованих норм і 

правил поведінки, вироблених в процесі історичного розвитку в 

різноманітних сферах суспільного життя. Механізм цієї ідентичності діє 

через колективну пам'ять. Культурна ідентичність є джерелом так званих 

паттернів, які формують орієнтаційний простір для індивіда в межах 

спільноти. Він розуміє своє місце і роль в ній.  

Отже, дослідження культурно-національної ідентичності спрямоване на 

виялення ланцюгу обумовленостей, який через певні сфери суспільного 

життя (наприклад, через мистецтво, науку тощо) переплітає між собою 

статичний і динамічний виміри суспільного існування. У процесі аналізу 

відбувається експлікація механізмів такого поєднання. 

Одним з найважливіших аспектів розгляду культурно-національної 

ідентичності є її зв'язок з мовою, оскільки мова є ґрунтом культурного 

існування певної нації. Цей аспект активно розглядається у 

західноєвропейських та вітчизняних гуманітарних дослідженнях. Зважаючи 

на це, необхідним є аналіз мовних чинників формування культурно-

національної ідентичності та їхнього безпосереднього виявлення у контексті 

національних літератур.  
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Професор прикладної лінгвістики Единбурзького університету, Джон 

Джозеф, у статті «Мова та національна ідентичність» та в ряді інших 

публікацій [72, 220, 221] пов’язує зростання інтересу до вивчення 

національної ідентичності з конструктивістським поворотом у 

гуманітаристиці та, зокрема, соціальних науках, який стався в останній чверті 

ХХ ст.  

Також, на думку Джозефа, варто звернути увагу на постійну зміну 

національних кордонів після двох світових війн, розпад СРСР та Східного 

блоку в 1989-1991 рр., визнання субнаціональних одиниць у Західній Європі 

у 1990-х рр., що сприяло чіткому усвідомленню плинності та довільності 

національної ідентичності. Ці факти вплинули на формування серед таких 

дослідників як Б.Андерсон, П. Бурдьє, Е.Гелнер, Е. Гобсбаум, М.Ґібернау, 

В.А.Тишков нового погляду, згідно з яким ідентичність є тим, що 

створюється і переглядається індивідом протягом усього життя. Вірування в 

так звану «реальну» ідентичність як те, що пов’язане з народженням чи 

подіями дитинства, відтак, визнавались міфічними [72,С.21-22]. 

Конструктивістський підхід протиставлявся примордіалістському підходові, 

згідно з яким національна чи етнічна ідентифікація ґрунтується на існуванні 

відповідних реалій цієї ідентифікації, що розглядаються переважним чином 

як біологічні чи культурно-історичні. В.Тишков вказує, що на цей підхід 

мала широкий вплив теорія еволюціонізму з її інтересом до біологічних, 

генетичних та географічних факторів [180]. Так, усвідомлення групової 

належності нібито міститься у генетичному кодові та є продуктом ранньої 

еволюції людини. Крайнім виявом подібного підходу є розгляд процесу 

ідентифікації у категоріях соціальної біології. 

Культурний варіант примордіалізму, на думку В.Тишкова, пов’язує 

процеси ідентифікації з об’єктивними характеристиками приналежності 

членів до певної групи (територія, мова, економіка, расовий тип, релігія, 

світогляд тощо). Тобто йдеться про первинний соціальний архетип, який є 
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незмінним протягом часу і завдяки якому можна створити генеалогію 

сучасних націй. Задля цього використовуються різноманітні історико-

лінгвістичні, історико-археологічні та фізико-антропологічні класифікації, 

що застосовуються до сучасної номенклатури етнічних груп та просторового 

картографування [180].  

Конструктивізм, у свою чергу, розглядає процес ідентифікації нації чи 

етносу як результат діяльності індивіда. Тобто загальна назва певної групи 

індивідів, їхні спільні елементи культури, історична пам'ять є результатом 

особливих зусиль, процесів національної відбудови [179, С.230].   

Значну увагу питанню конструювання ідентичності приділили 

представники феноменологічної соціології знання, Пітер Бергер та Томас 

Лукман. На їхню думку, ідентичність формується соціальними процесами. 

Після її кристалізації у певний момент, вона підтримується, змінюється, 

навіть переформовується соціальними стосунками: «Суспільства мають 

історії, у процесі яких виникають специфічні ідентичності, але ці історії 

творяться людьми, які наділені специфічними ідентичностями» [27, С.279-

280]. Бергер та Лукман підкреслюють, відтак, наративний характер 

ідентичності та її типізації: «Особливі історичні соціальні структури 

породжують типи ідентичності, які розпізнаються в індивідуальних 

випадках» [27, C. 280]. Йдеться про те, що ідентичність американця буде 

іншою, ніж та, яку має француз. Ми продемонструємо це далі у першому 

розділі.  

Бергер та Лукман також наголошують на тому, що ідентичність виникає 

як діалектичний зв'язок суспільства та індивіда. Ідентичність є незрозумілою, 

допоки вона не має місця у світі, себто позбавлена означеної взаємодії. 

Дослідники відзначають вагому роль психології у цьому процесі. 

Психологічні теорії забезпечують теоретичний взаємозв’язок ідентичності та 

світу протягом часу, коли останні соціально визначаються та суб’єктивно 

засвоюються. Також психологія слугує задля легітимації ідентичності, яка 
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підтримується, або для «ремонту» встановленої у певному суспільстві 

ідентичності [27, С.284]. У дисертаційному дослідженні терапевтична роль 

психології, а конкретніше роль психоаналізу нації, буде продемонстрована на 

матеріалі творів О.Забужко.  

Бергер та Лукман вважають, що радикальні зміни в соціальній структурі 

(наприклад, революція, війна тощо) мають як результат зміни психологічної 

реальності, а, отже, трансформації ідентичності. Тоді постають нові моделі 

(типи) ідентичності, які конструюються у взаємодії суспільство-індивід.  

Варто також навести думку класика конструктивістського підходу, 

Ернеста Ґелнера, який вказав дві головних засади визначення нації. Перша з 

них визначає, які саме елементи становлять матрицю ідентичності індивіда з 

нацією. Ґелнер констатує: дві людини належать до однієї й тієї ж нації, якщо 

вони є носіями спільної культури, яка, в свою чергу, є системою ідей, 

символів, асоціацій способів поведінки та спілкування. Друга засада полягає 

у тому, що два індивіди належать до однієї й тієї ж самої нації, якщо вони 

визнають належність один одного до однієї й тієї ж самої нації. Ґелнер 

означує ці дефініції як культурницьку та волюнтаристську (в основі – ідея 

добровільності). Зважаючи на це, він робить висновок, що нації створює 

людина, нації є продуктом певних переконань, прихильностей та взаємного 

визнання. Втім, група стає нацією лише тоді, коли однозначно визнає спільні 

взаємні права та обов’язки [69, С.6-7]. Тобто відбувається відповідна 

централізація влади та організація культури.  

Також ключовою для нашого дослідження є позиція професорки 

Університету Королеви Марії (Лондон) та фахівця у питаннях Каталонії, 

Монсеррат Ґібернау. У своїй праці «Ідентичність нації» вона розглядає 

значення і головні опори національної ідентичності, а також стратегії, до 

яких удавалися національні держави, що здійснювали процеси відбудови 

нації до і після посилення глобалізації. На її думку, ідентичність – це 

визначення, інтерпретація Я, яка визначає, і в соціальному, і в 
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психологічному аспектах, чим є індивід і де він є. Будь-яка ідентичність 

виникає в рамках системи соціальних стосунків та уявлень [71, С.19]. Для 

Ґібернау визначальними критеріями національної ідентичності є 

неперервність у часі й диференціація від інших. Неперервність походить від 

уявлення про націю як історично закорінену сутність, спроектовану в 

майбутнє. Індивіди сприймають цю неперервність завдяки низці відчуттів, 

які поширюються в часі і об’єднанні спільним значенням, що його здатні 

зрозуміти тільки «свої». Йдеться про цінності, погляди, звичаї, традиції, 

ритуали, мови і практики, себто про культурний вимір, який безпосередньо 

спирається на психологічний вимір, на «відчуту» близькість індивідів, на 

емоційний зв'язок. Зважаючи на це, вважає Ґібернау, важливе значення має 

не хронологічна чи фактична історія, а історія сприйнята, або відчута. 

Атрибути, і реальні, й вигадані, які підтримують віру в спільних предків 

(фактично йдеться про культурну пам'ять) становлять національну 

ідентичність і сприяють появі чуття належності, яке загалом породжує 

вірність і соціальну згуртованість серед людей, належних до даної нації. Така 

близькість може бути латентною протягом років, а потім виринати раптово 

на поверхню, коли нація зіткнулась з зовнішнім або внутрішнім ворогом – 

реальним, потенційним чи уявним, - що загрожує народові, його 

процвітанню, традиціям і культурі, його території, міжнародному становищу 

країни або її суверенітету  [71, С.19-20, С.20-23]. Відбувається національна 

мобілізація: «Чуття національної ідентичності зміцнюється завдяки спільним 

спогадам і про радощі, і про лиха, які пережила нація. Страждання, 

спричинені війною, інтервенцією, природними катастрофами й тероризмом, а 

також віра, реальна чи уявна, у відкидання, дискримінацію та утиски, які 

випали на долю нації, сприяють розвиткові чуття спільноти» [71, С.30]. Ця 

теза є вкрай актуальною для України, оскільки навіть здобуття незалежності 

у 1991-му році не стало народженням ідентичності української нації. Однак, 

зіткнення і з внутрішнім, і з зовнішнім ворогом протягом подій кінця 2013 – 
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2015 рр. спричинило перехід з латентної фази ідентичності до активної, 

стверджувальної. Українська нація, члени якої довгий час не вступали у 

бодай діалог між собою, нарешті розпочали процес комунікації. Так, Ґібернау 

наводить погляд дослідника Дойча, який визначає націю як культурну 

сутність і вважає, що процеси комунікації відіграють основоположну роль у 

створенні згуртованих суспільств і єдиних культур. Належність до певного 

народу розкривається в широкій взаємодоповнюваності соціальної 

комунікації на широкий діапазон тем [71, С.24]. Відтак, йдеться вже про 

формування культурно-національної ідентичності, адже спілкуючись, 

індивіди підтримують культурну традицію. Вони не лише визнають вже 

наявні символи, а й повсякчас відтворюють їх і приписують нове значення 

відповідно до обставин, серед яких відбувається життя спільноти. У цьому 

контексті відбувається звернення до історії, яка сприяє формуванню певного 

образу нації та репрезентує колиску, де загартувався національний характер 

[71, С.33, С.47].  

Ґібернау зазначає, що комунікація вимагає вживання конкретної мови, 

відомої членам нації. Здебільшого використовують народні розмовні мови. 

Сила мови походить від її здатності створювати єдині поля обміну та 

комунікації, які сприяють зміцненню ідентичності [71, С.24]. Ця думка 

активно розвивається у межах конструктивістського підходу, де вирішальну 

роль у формуванні ідентичності відіграє мова, адже саме існування 

національної мови є  культурницьким підґрунтям функціонування 

національної спільноти. Джозеф вважає, що у всьому світі можна 

спостерігати певні моделі мовного конструювання ідентичності нації, тобто 

вони створюють матрицю, яка дозволяє пояснити та порівняти відмінності в 

локальному конструюванні [72, С.22]. Таким чином, для прояснення моделі 

української культурно-національної ідентичності є важливим 

західноєвропейський та східноєвропейський досвід, оскільки він розкриває 

умови її  конструювання.  
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1.2 Національна мова та література як чинники 

формування культурно-національної ідентичності 
 

Формування національних мов у Західній Європі розпочинається за доби 

Відродження. Так, витворенню романських мов передував тисячолітній 

період панування латини як мови офіційного спілкування та письма. Втім, 

відбувався паралельний розвиток місцевих діалектів, історично пов’язаних з 

латиною. Завдання полягало у відкритті народної мови. Про це вже говорить 

італійський поет, Данте Аліг’єрі  (1265-1321) у трактаті «Про народне 

красномовство» (близько 1306 року), який було опубліковано лишень у 1529 

році. Данте міркував про відкриття італійської народної мови, volgare illustre, 

та її використання замість латини. Її перевага, вважав Данте, полягає у 

первинному засвоєнні та використанні, а також природності.  

Данте розглядав різноманітні італійські діалекти з метою виявлення 

того, який з них міг стати найкращим поетичним засобом у 

загальноіталійському контексті [72, С.27]. Тобто поет пов’язував народну 

мову зі створенням оповіді, альтернативної міфічної історії, що, на думку 

Джозефа, створила б спільний національний простір під приводом його 

повторного відкриття та відновлення. Варто зазначити, що літературна школа 

«нового солодкого стилю», до якої належав Данте, почала створювати 

літературні зразки на основі тосканського діалекту (флорентійського 

стандарту). Зрештою, цією ж мовою була написана «Божественна комедія» 

Данте, сонети Петрарки та «Декамерон» Боккаччо. Творчість Данте, 

Петрарки та Боккаччо сприяла формуванню культурної традиції італійської 

нації, оскільки акумулювала у собі «дух народу» (Volksgeist), його особливий 

характер та історичну пам'ять. Для цих письменників Ренесанс означав не 

тільки відновлення та переосмислення оригінальних текстів античних 

авторів, але й також відродження історичних місць, реліквій народу, що 

допомагають «відродити» пам'ять через оповідь[16, С.329]. Візьмемо для 

прикладу Франческо Петрарку. Аляйда Ассман у книзі «Простори спогаду. 
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Форми та трансформації культурної пам’яті» детально аналізує подорож 

Петрарки до Риму, здійснену у квітні 1341 року. Зі своїм другом Джованні 

Колонна поет пройшов пішки Римом. Кожен крок приносив йому привід для 

міркувань, він відкривав топологію історії народу, фрагменти втрачених 

колись життєвих зв’язків. Перспектива Риму як міста старої язичницької та 

нової християнської культури знайшла своє відображення у поетичній мові 

Петрарки. Вона стала умовою пізнання римлянами самих себе, поверненням 

утраченого колись голосу: «И вот он созерцает образ в Риме / Того, пред кем 

предстать на небесах / Мечтает, обретя успокоенье. / Так я, не сравнивая вас 

с другими, / Насколько это можно – в их чертах / Найти стараюсь ваше 

отраженье» [150]. Варто зазначити, що італійська культурно-національна 

ідентичність, яку формувала творчість класичних авторів,  не одразу 

отримала своє політичне втілення. Втім, саме закріплення тосканської моделі 

як літературної мови у лінгвістичних дискусіях XVI-XVIII ст. сприяло 

розширенню сфер її використання (наука, філософія, мистецтво, політика) і 

консолідації міст Італії.  

Джон Джозеф вказує, що інші європейські національні ідентичності 

змогли скористатись перевагами створеної Данте мовної моделі набагато 

раніше [72, С.29]. Зокрема, йдеться про «Граматику кастильської мови» 

Антоніо де Небріха. У ній чи не вперше було поставлено за мету зробити 

кастильський діалект основою сучасної іспанської мови. До того ж, Антоніо 

де Небріха чітко усвідомлював зв'язок мови та політичної єдності спільноти. 

У вступі до граматики, яка була адресована королеві Ізабеллі, він пише: 

«Мова завжди супроводжувала імперію і була з нею таким чином, що вони 

разом виникали, зростали, розквітали і занепадали» [72, С.29]. Філолог 

вважав, що створення кастильського стандарту є мистецтвом, яке звеличить 

народ та пошириться на подальші епохи, а також дозволить встановити 

закони  Іспанії на підкорених землях. Так, аргументи Антоніо де Небріха 

мали виразно політичний та функціональний характер. Вони заклали 
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підвалини, завдяки яким розпочався розвиток кастильської мови як 

літературної.  

Тієї ж позиції щодо статусу кастильської мови дотримувався Хуан де 

Вальдес, автор твору «Діалог про мову» (1535-1536 рр.). Покликаючись на 

toscano, volgare illustre Данте, він навів аргументи на користь окремої 

народної мови і ствердив перевагу одного народного діалекту над іншим при 

формуванні національної мови [72, С.30]. Хуан де Вальдес пов’язує причини 

мовних відмінностей у провінціях з відсутністю політичної єдності та 

автономії у державі, а  також з мовними впливами і контактами між 

сусідніми провінціями (наприклад, Каталонія і Франція, Італія; Валенсія та 

Каталонія тощо). Втім, Вальдес вважає, що головні запозичення у ці мови 

прийшли з латини, яка і складає підґрунтя кастильської мови. Кастильська 

мова, відтак, стоїть найближче до своєї історичної основи і зазнає 

найменшого впливу (ніж каталанська чи валенсійська) за рахунок 

географічного розташування у центрі. Саме центр є захищеним від зовнішніх 

впливів, зберігає «іспанськість», визначає сутність національного характеру 

та його мовних проявів. Однак залишається відкритим питання визначення 

кордонів, що перешкоджало б їхній зміні. Задля цього, на думку Джозефа, 

необхідно переконати тих, хто мешкає на кордоні нації чи поблизу цього 

кордону, у тому, що вони утворюють єдиний народ саме з тими, хто мешкає 

у центрі [72, С.31]. Такою об’єднавчою ланкою можна вважати роман Мігеля 

Сервантеса «Хитромудрий ідальго Дон Кіхот з Ламанчі» (1605 р. – 1 том, 

1615 р. – 2 том), написаний кастильською мовою.  

Образ Дон Кіхота став своєрідною емблемою іспанської нації та її 

культурної традиції. На думку філософа, Мігеля де Унамуно (1864-1936), 

Дон Кіхот є уособленням духовних начал іспанського народу та ідеалом для 

Відродження Іспанії. Унамуно пропонує розглядати Дон Кіхота як 

іспанського Христа, а його світогляд як національну релігію, кіхотизм [187]. 

Кіхотизм означує головні характеристики буття іспанської нації: героїзм, 
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віру у безсмертя душі, парадоксальність, динамічність, взаємоперехід 

трагічного та комічного, тенденції до метафоризації, театралізації тощо. Ця 

національна релігія, за Унамуно, є універсальною для інших ідентичностей і 

долає навіть найгірші кастильські риси. Так, Унамуно у «Житії Дон Кіхота і 

Санчо» відповів на критику каталонського націоналіста, В.Алміраля, який 

зауважував, що Дон Кіхот асоціюється лише з безпорадністю та 

непрактичністю кастильців, у той час, як каталонці мають дух 

підприємливості. Філософ у «Житії Дон Кіхота та Санчо» наводить епізод 

приїзду Дон Кіхота до Барселони та коментує його. Унамуно згадує схвальну 

реакцію каталонських інтелектуалів на його есе «Смерть Дон Кіхоту!», у 

якому він благає сервантівського героя померти, щоб воскресити у собі 

Алонсо Кіхано Доброго [156, С.61]. Але саме у Барселоні, де має місце 

найжорстокіша критика проти кіхотизму, Дон Кіхот зазнає поразки від 

мешканця з Саламанки, одного з центральних і давніх міст Іспанії. Цей 

бакаляр із Саламанки уособлює підступність та заздрість. На думку 

дослідника О.Пронкевича, цей пасаж засвідчує, що Дон Кіхот протистоїть не 

тільки каталонізму, але більшою мірою кастильській закритості [156, C.61].  

Унамуно вбачає у образі Дон Кіхота подвійний сенс: перший – 

глузливий, пародійний, іронічний є поверховим, слід наближатись до 

другого, містичного та глибинного. Філософ підводить до трагічного 

сприйняття героя, який інтегрований зі своїми ідеалами у реальність. Однак, 

у цього трагічного Дон Кіхота і слід вірити, оскільки він – поводир іспанської 

нації. У цьому контексті прикметним є споріднення Лицаря Сумного Образу 

з епічним героєм Сідом (втіленням кастильського героїзму) та з 

кальдеронівським персонажем Сехісмундо з «Життя – це сон» (йому також 

притаманне відчуття мінливості та театральності життя).  

Універсальність духовної традиції кіхотизму підкреслюється Унамуно і 

при згадці епізоду бійки Дон Кіхота з біскайцем. Тут філософ бере до уваги 

національну приналежність персонажів та їхню мову. О.Пронкевич 
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підкреслює, що Унамуно зберігає закладену Сервантесом традицію 

сприймати біскайця Санчо де Аспейтія як репрезентанта баскської нації 

загалом, таким чином перед читачем постає змагання двох типів іспанців – 

кастильця та баска [156, C.63]. Кожного з них Унамуно визнає за 

представника давньої культури, ба навіть біскайця називає також Кіхотом. 

Варто зазначити, що для Унамуно біскаєць був і представником конкретної 

місцевої ідентичності, провінції Біскайя у Країні Басків, звідки походив і сам 

філософ. Відтак, двобій розглядається як конфлікт ідентичностей, який 

притаманний власне Унамуно та багатоціональній Іспанії загалом. У двобої 

перемагає Дон Кіхот, що означає перемогу культурної традиції Кастилії при 

визначенні національного вектору. Кастильська культурна традиція 

сприймається Унамуно як ширший контекст комунікації, позбавлений від 

локального догматизму, при цьому периферійні культури не заперечуються, 

вони мають увійти як складові у цей контекст.  

Отже, формування іспанської культурно-національної ідентичності 

безпосередньо пов’язане з оформленням кастильської мови як літературної та 

зі створенням Сервантесом роману «Хитромудрий ідальго Дон Кіхот з 

Ламанчі»  цією мовою. Саме образ Дон Кіхота став народним, 

перетворившись на своєрідний міф, через який почала визначати себе 

іспанська нація.  

У добу Відродження з’являється і перший трактат, у якому 

стверджувалось, що в літературному та науковому письмі є можливим 

використання французької мови. Автором трактату «Захист та прославлення 

французької мови» (1549 р.) був Жоашен дю Белле. Джон Джозеф вказує, що 

більшість ідей цієї праці вже було завбачено Спероне Спероні в Італії та 

французькими авторами початку ХVI ст., наприклад, Жоффруа Торі у 

«Квітучому лузі» (1529 р.) [72, С.32]. Однак саме трактат дю Белле став 

вагомим елементом французького освітнього канону, оскільки у ньому було 

продемонстровано зв'язок мови та політичного визначення нації. 
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Суто лінгвістичні аспекти розглядались дю Белле у політичному 

контексті. Так, він визнає, що для досягнення красномовства французька 

мова повинна запозичувати окремі елементи з тих мов, які є для нею 

зразковими. Дю Белле пояснює свою думку за допомогою метафор: перша – 

економічна (французька мова здатна передавати запозичення); друга – 

сільськогосподарська (вона дає плоди тим, хто її обробляє). На думку 

Джозефа, питання запозичення було актуальним для дю Белле, адже потреба 

у запозиченні покладає бідність мови і водночас робить можливим його 

збагачення, звідси постійний пошук метафор, що дозволяють виправдати 

запозичення [72, С.33]. Для Джозефа найцікавішою метафорою у дю Белле є 

та, яка демонструє мову як еквівалент нації, а окремі слова як  іммігрантів, 

що призвичаюються або не призвичаюються, тобто досягають або не 

досягають національної ідентичності (родини). Мова і культура постають 

«республіками», що населені словами та ідеями. Якщо чужий елемент (слово 

або ідея) зможе принести користь республіці (синонім держави для дю 

Белле), то він буде прийнятим.  

Прикметно, що трактат Жоффруа дю Белле з’являється у час укріплення 

позицій Парижу та регіону Іль-де-Франс як центру французького життя, 

королівської столиці. Формування французького мовного канону відбувалось 

за логікою, подібною до італійського та іспанського мовного розвитку. Центр 

визначав сутність національного характеру та мовних тенденцій (домінуюча 

роль франсійського діалекту парижського стандарту). На цій основі почали 

створюватись літературні зразки (лірична поезія, драматургія, дидактичні 

романи), але остаточне закріплення «народного духу» відбулось у романі 

Франсуа Рабле «Гаргантюа та Пантагрюель» (1533-1564 рр.).  

М. Бахтін у праці «Творчість Франсуа Рабле та народна культура 

Середньовіччя і Ренесансу» каже про те, що головне завдання Рабле полягало 

у новому погляді на офіційну картину епохи та її подій, в освітленні трагедії 

чи комедії народного хору, який сміється на майдані [23]. Фантастичні та 
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гротескні образи роману Рабле репрезентували знайому автору дійсність, 

схоплюючи традиції, спосіб життя та мислення народу. Народно-святковий 

план роману, який означує Бахтін, демонструє глибинний сенс історичного 

процесу : у ньому розкрито народний погляд на війну та мир, на владу, на 

майбутнє тощо, тобто на ті складові, які визначають культурно-національну 

ідентичність. Одним з провідних мотивів цього плану є мотив плодючості та 

загальнонародного достатку, амбівалентності життя та смерті. У третій книзі 

«Гаргантюа та Пантагрюель» Рабле проводить паралелі між народом і 

немовлям, деревцем та людиною після хвороби: «Наче новонародженого 

немовля, народ треба поїти молоком, няньчити, забавляти. Наче знову 

посаджене деревце, його треба підпирати, укріплювати, оберігати від 

різноманітних негод, нападів та ушкоджень. Наче людину, яка поволі одужує 

після довгої та тяжкої хвороби, про нього треба піклуватись, його слід 

оберігати, підживлювати…»[23]. Ріст та оновлення – провідні мотиви у 

образі французького народу, через них він себе впізнає, стверджує та 

ідентифікує.  

Разом зі специфічним карнавально-святковим оновленням народу 

відбувається і оновлення його мови. Латина є мертвою, нездатною передати 

вир народної стихії, тому Рабле користується усними джерелами, тією 

лексикою, яка увійшла у систему письма та печаті безпосередньо з народу. 

Це стосується різноманітних галузей (наука, медицина, філософія та ін.), у 

яких почала функціонувати французька volgare illustre. Нова мова означила 

новий світогляд та становлення ідентичності: «Народна мова, охоплюючи усі 

сфери ідеології та витісняючи звідти латину, принесла з собою нові погляди, 

нові форми мислення (ту саму амбівалентність), нові оцінки: адже ця мова 

була мовою життя, матеріальної праці і побуту, мовою «низьких» – 

переважним чином сміхових –  жанрів (фабльо, фарсів, «криків Парижу та 

ін.), зрештою, мовою вільного мовлення майдану (звісно, народна мова не 

була єдиною, і у ній були офіційні сфери мовлення). Разом з тим, латина була 
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мовою офіційного Середньовіччя. Народна культура відображувалась у ній 

слабо і певним чином викривлено (переважно у латинській галузі 

гротескного реалізму» [23].  

Отже, формування французької культурно-національної ідентичності 

також безпосередньо пов’язане з розвитком національної мови, 

усвідомленням нежиттєздатності латини та її можливості передавати 

«народний дух». Цей процес засвідчила творчість Франсуа Рабле. Вона 

продемонструвала ключові складові французької ідентичності (народно-

святкова чуттєвість, оновлення, ріст тощо) та їхній зв'язок з народною 

мовою, позбавленою від догматизму та здатною, як і народ, до оновлення.  

У добу Ренесансу також відбувся розквіт англійської мови. 

Середньовіччя продемонструвало співіснування трьох мов на території 

Британії: французької, латини та англосаксонської. Французька прийшла у 

Британію разом із Вільгельмом І Завойовником, керівником норманського 

завоювання Британії. Вона стала мовою аристократії та судової гілки. Латина 

залишалась мовою науки. Народною ж продовжувала бути англосаксонська 

мова, історія якої розпочинається з племен англів, саксів, ютів та фризів, що 

з’явились на території Британії у 449 році. Ці племена кількісно переважали 

кельтів і, таким чином, їхнє наріччя витіснило кельтське зі вжитку. Подальша 

християнізація англосаксів Римською церквою у 597 р. сприяла діалогу 

культур та проникненню латини у різноманітні сфери життя. У цей час 

створюється перший переклад Євангелії з латини на англосаксонську. Його 

автором був Беда Преподобний (Beda Venerabilis, Святий Бід, Беда 

Шановний), англійський святий, історик, богослов, учитель церкви.  

У 878 році датчани розпочали завоювання англосаксонських земель. Це 

призвело до активних соціальних контактів між англосаксами та датчанами 

(торгівля, укладання шлюбів тощо), що безпосередньо позначилось і на мові. 

Так, у англосаксонській мові з’явились численні запозичення зі 

скандинавських мов.   
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На думку мовознавців, сучасна англійська переважно увібрала у себе 

елементи французької мови та латини. Як і у випадку романських мов, 

провідну роль у формуванні літературної англійської відіграв центральний 

діалект. Йдеться про лондонський діалект, яким вже у 1500 р. користувались 

90% мовців.  

Формування літературної мови, розширення сфер її використання, 

безперечно, впливало на визначення так званої «англійськості», суті 

національного характеру та запиту на переосмислення історії. Провідником 

патріотичної ідеї та основоположником сучасної англійської мови виступив 

Вільям Шекспір (1564-1616).   

Аляйда Ассман пропонує аналізувати творчість Шекспіра, зокрема його 

історичні драми, у зв’язку з конституюванням особистої та колективної 

ідентичності, а також їхнього внеску в нове конструювання історії нації. При 

визначенні ідентичності дослідниця покликається на літературознавця Терезу 

де Лауретис, яка розглядає ідентичність як активну конструкцію й 

дискурсивно опосередковане політичне тлумачення власної історії [16, С.69].  

Монархія Тюдорів, за часів якої жив Шекспір, поклала край колишньому 

історичному фундаменталізму. Вона належала до нового національно-

державного устрою, в якому імперативи та максими феодальної етики почали 

сприйматись як рудименти минулого. У межах феодальної етики, зауважує 

Ассман, вся пошана належала імені, яке слід було оберігати від образи, 

обстоюючи честь та славу [16, С.85]. Репутація імені визнавалась чи не 

найвищою цінністю, а це означало те, що ідентичність гарантувалась знатним 

родинам. Нова ж ідентичність вивищувалась понад станами (хоча остаточно 

не скасовувала їх), провідною цінністю визнавався патріотизм та національна 

пам'ять. Так, індивід у новій історії мав розуміти себе частиною загальної 

ідентичності, спільної історії. Нація постала як суб’єкт історії, проект, до 

якого почали залучатися поети й драматурги, оскільки монархією чітко 
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усвідомлювалась роль мови та письменницького слова при формуванні 

національної єдності.  

Таким чином, творчість Шекспіра засвідчила рецепцію на події сучасної 

історії. На думку Ассман, він став співучасником процесу творення нового 

національного міфу та зробив внесок у позначення контурів національної 

ідентичності [16, С.89]. Зокрема, у історичних драмах маніфестовано новий 

патріотичний етос, згідно з яким індивід має віддати життя заради 

Батьківщини. Це демонструє персонаж Генріх V однойменної п’єси, коли 

говорить про майбутню битву при Азенкурі. Він робить передбачення, що 

воїни святкуватимуть перемогу, славитимуть свої подвиги, передаватимуть 

оповідь від батька до сина, тобто день битви стане новою точкою відліку 

національної меморіальної пам’яті [16, С.90]. Аляйда Ассман наголошує, що 

питання про спогади можна порівняти з плазмою, з якої народжується 

спільнота і бере свій початок культурно-національна ідентичність.  

Можемо також зауважити, що ключові складові англійської ідентичності 

помітно відрізняються від французької. Так, замість народно-святкової 

чуттєвості, де стверджується веселий дух, оновлення та пишні процесії, 

маємо стриманість, інтимні обряди зі вшанування пам’яті, жертовність. Це 

яскраво демонструє англійський меморіальний стиль у Шекспіра. Він 

відзначається приватним поминанням: «Пишнота римсько-католицького 

церемоніалу, так як він мав бути організований на честь французьких свят, 

являє собою повний контраст до інтимного обряду зі вшанування пам’яті 

англійців, які демонструють своїм дітям рубці й оповідають про власні 

подвиги, відкидаючи ідолопоклонство на користь спорудження пірамід лише 

у серцях патріотів»  [16, С.91].  

Отже, створення національного міфу, яке відбулось у історичних драмах 

Шекспіра, беззаперечно вплинуло на формування британської культурно-

національної ідентичності. Шекспір показав, що нація має спільні сакральні 

спогади. Індивід, який поділяє їх та стверджує, виходить на новий рівень, від 



35 

 

 

старої феодальної етики він переходить до національної ідеї, патріотизму. 

Історія його держави, міста, колективні традиції, мова є тими елементами 

культурної пам’яті та оповіді, що створюють передумову для 

самовизначення.  

Доба Відродження засвідчила поступовий розвиток німецької мови. 

Варто зазначити, що на відміну від романських мов чи англійської мови, у 

німецькому ареалі не відбулась централізація довкола провідного діалекту. 

Це пов’язано з тим, що протягом Середньовіччя на території Німеччини 

існували відокремлені політичні структури, що й призвело до виникнення та 

використання різноманітних діалектів. Відтак, будь-яка культурна цілісність 

також була неможливою. Така ситуація підштовхнула середньовічних поетів 

та авторів граматик і словників до спроби створення загальнонімецької мови. 

Тут мається на увазі середньоверхньонімецька мова, яка об’єднала групи 

середньонімецьких та верхньонімецьких діалектів, втім, не була єдиною 

надрегіональною мовою. Це була радше мова літературних пам’яток («Пісня 

про Нібелунгів», «Парцифаль» Ешенбаха, «Трістан» Готфріда фон 

Штрасбурга та ін.), оскільки як розмовна середньоверхньонімецька не 

функціонувала. До того ж, мовою офіційного письма та спілкування 

продовжувала бути латина. Свої позиції латина почала втрачати лишень у 

ХІІІ-ХІV ст., адже з колонізацією слов’янських земель на схід від річки Ельба 

провідну роль почали відігравати східнонімецькі говори. Згодом вони 

утворили основу національної літературної мови, взаємодіючи з південним 

мовним ареалом. Однак, ця мова поширилась не одразу на всій території 

Німеччини. На північ вона прийшла з рухом Реформації, поступово 

обіймаючи освітні та урядові сфери та витісняючи місцеві діалекти.  

Одним з кульмінаційних пунктів розвитку німецької літературної мови 

стало створення перекладу Біблії німецькою мовою Мартіном Лютером (1534 

р. – Старий Заповіт, 1584 р. – Новий заповіт). З цього розпочинається 

ранньонововерхньонімецький період розвитку літературної мови, що 
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означився першими спробами систематизації лінгвістичного знання та 

зростанням національного самоусвідомлення німців. Він також 

супроводжувався процесом друку та поширенню книг спочатку латиною, а 

згодом німецькою мовою. Книгодрукування сприяло кодифікації 

літературної мови та її проникненню у сфери мистецтва, філософії, науки.  

Останнім етапом розвитку німецької мови став нововерхньонімецький 

період, що розпочався у 1650 році і триває донині. Разом з інтенсивним 

розвитком літературної мови розпочалось осмислення суті німецького 

національного характеру, його провідних рис та відмінностей від інших 

націй. Особливо гостро це питання постало у ХVІІ ст., після закінчення 

Тридцятилітньої війни, коли постала загроза втрати мови, а відтак, і 

самовизначення.  

Після війни Німеччина перебувала у стані економічного занепаду, що не 

могло не позначитись на культурній політиці. Про це говорить Норберт Еліас 

у праці «Про процес цивілізації»: «У цей час на предмети розкоші, типу 

літератури та мистецтва, залишається зовсім небагато грошей» [213, С.66]. 

До того ж, керівна німецька верхівка намагалась наслідувати двір Людовика 

ХІV і говорила французькою, що створювало ситуацію приналежності 

німецької мови до нижчих та середніх прошарків. Еліас вказує, що навіть 

Ляйбніц, єдиний придворний філософ Німеччини, пише і говорить 

французькою чи латиною.  

Своєрідне забуття і неможливість розвитку мови підштовхує 

відокремлені від влади групи до вирішення цієї проблеми. Інтелігенція 

здійснює спробу створення моделі того, що можна вважати німецькою: 

«Щонайменше, тут вони намагаються ствердити німецьку єдність, яка 

видається нездійсненною у політичній сфері. Подібну функцію має і поняття 

культури» [213, С.67]. Також певну роль у мовному та культурному 

становленні відіграла думка правителя Фридриха ІІ, який висловив у трактаті 

«De la littérature Allemande» (1780р.) незадоволення з приводу розвитку 
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німецької літератури. Він робить критичні зауваження щодо низького рівня 

німецької науки, її слабкості та педантизму німецьких вчених. Фридрих ІІ 

вбачає причину такого інтелектуального спустошення в зубожінні Німеччини 

у післявоєнний час, недостатньому розвитку торгівлі і буржуазії. Втім, він 

каже про поступове зростання добробуту, яке має неодмінно зміцнити 

позицію німецького мистецтва та науки, що дозволить німецькій нації бути 

рівноправною серед інших.  

Таке бачення Фридриха ІІ, на думку Еліаса, цілком відповідає 

загальному європейському контексту «гарного товариства», аристократичній 

традиції донаціонального, придворного товариства. Фридрих ІІ говорить 

французькою, віддає перевагу смакам вищих кіл і не помічає духовного 

життя власне Німеччини [213, С.67]. Тут варто вказати на той факт, що 

задовго до «De la littérature Allemande» почали з’являтись вагомі твори 

німецької літератури. Так, до друку було підготовлено «Вертер» Ґете та 

інсценізовано його драму «Ґец фон Берліхінген», з’являлись численні 

теоретичні публікації Лесінґа, Гердера, твори Клопштока, а також важливою 

була діяльність поетичної групи «Буря та натиск». 

Літературний рух другої половини XVIII ст. не мав політичного 

характеру, це був радше соціальний рух, який, вважає Еліас, означував 

трансформацію суспільства. Саме літератори та мислителі у своїх творах 

продемонстрували, до яких ідеалів має прагнути суспільство і надали 

поняттям «Bildung» та «Kultur» специфічно німецьких рис, що сприяли 

самоідентифікації німецької нації. Одним з найяскравіших літераторів цього 

часу був, безперечно, Гете, який вже у «Вертері» означив провідні риси 

«німецького духу». Йдеться про природнє та вільне кохання, про мрії у тиші, 

про вірність пориву власного серця, яке не стримується холодним розсудком 

[213, С.74]. Власне головною ідеєю тут є збагачення внутрішнього світу, 

«чистий дух», що промовляє себе крізь книги, науку, релігію, мистецтво, 

філософію.  
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Справжнім шедевром, який втілив цю ідею, став образ Фауста з 

однойменної трагедії Гете. Прикметно, що вже у ХХ ст. філософ Освальд 

Шпенглер у творі «Присмерк Європи» називає німців «фаустівськими 

натурами» чи «людьми фаустівської культури». Фаустівська культура 

представляє специфічне мислення, її архетипом є безмежний божественний 

простір, північний дух. Її характеризує етика удосконалення «Я», 

саморефлексія, домагання істини тощо. Фауст перебуває у постійному 

становленні, його буття скероване у майбутнє, у нескінчене, йому 

притаманна тверда воля. Фаустівська культура є культурою волі 

(Willenskultur), яка пов’язує минуле і майбутнє, нескінчене і актуальне на 

даний момент, тобто вона є діяльнісною і динамічною [224]. Як частину 

фаустівського міфу Шпенглер розглядає оповіді про Парцифаля, Трістана, 

про чашу Грааля та лицарів Круглого Столу, Старшу Едду. Ці оповіді є 

своєрідною генеалогією фаустівського міфу, який Шпенглер протиставляє 

аполлонівській культурі з її домінуванням світла, тілесності, гармонії, краси, 

геометрії форм: «Вже довкола германських богів та героїв утворюються 

негативні простори, загадкова темрява: вони занурюються у сферу музики 

(не зовсім музики «Персня Нібелунгів»); вони – нічні, оскільки денне світло 

створює межі для ока, і, відтак, тілесні предмети. Ніч відбирає тіло; день 

відбирає душу. У Аполлона та Афіни нема «душі». Над Олімпом владарює 

вічне світло ясного південного дня. Аполлонівська година  – це той 

полудень, коли засинає величний Пан. Валгалла позбавлена світла. Вже в 

«Едді» ми передчуваємо ту глибоку північ, яка оточує Фауста, який 

занурений у розмисли в своєму кабінеті, яка сповнює гравюри Рембрандта, у 

якій губляться звукові фарби Бетховена. Вотан, Бальдур, Фрейя ніколи не 

мали «евклідового» обличчя» [209]. Саме північна «фаустівська душа» 

визначала подальший розвиток німецької культури та її пізнання, адже 

мислителі та митці ХІХ-ХХ ст. (Г. Гейне, Новаліс, брати Шлеґелі, Ф.Шилер, 
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Ф.Шелінґ, Ф.Ніцше, О.Шпенглер, Т.Манн та ін.) постійно повертались до 

осмислення образу Фауста та його ролі у становленні німецької ідентичності. 

Отже, формування німецької культурно-національної ідентичності 

пов’язане з процесом становлення та закріплення позицій національної мови, 

а відтак, усвідомленням особливого «народного німецького духу», 

відмінного від  французького політичного контексту ХVIII ст.. Провідну роль 

у німецькому культурному та національному самовизначенні відіграв 

літературний рух другої половини ХVIII ст., особливо актуалізація 

фаустівського міфу у творчості Гете. Образ Фауста акумулював ключові 

складові німецької ідентичності, а саме : становлення, воля, саморефлексія, 

самоудосконалення шляхом занурення у книжну культуру, науку та 

мистецтво.   

Якщо витворенню західноєвропейських національних мов передував 

тисячолітній період панування латини в офіційних сферах спілкування та 

письма, то у контексті східнослов’янських мов маємо подібну ситуацію з 

церковнослов’янською мовою. Вона була мовою конфесійних пам’яток й 

визначала культурно-освітнє життя, ідеологічно об’єднуючи політично-

роздроблені землі колишньої Київської Русі. Процеси становлення 

національних мов розпочинаються на східнослов’янській території у ХVII-

XVIII ст.. Розглянемо їх детальніше на прикладі української та російської 

мови у контексті культурних тенденцій, що сприяли подальшому 

національному самовизначенню.  

ХVII ст. дослідники визначають як початок нового етапу російської 

історії. На той час встановлюються соціально-економічні зв’язки між 

землями, які увійдуть до складу майбутньої Російської імперії. Також 

помітною є тенденція до створення загальної національної мови, оскільки 

почали з'являтись змішані, перехідні говори, що охоплювали все більшу 

територію. Концентрація діалектів, як правило, відбувалась довкола 

провідного говору. Помітною була і тенденція зближення усного мовлення з 
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письмовою мовою у прошарках купців, сільського духовенства, поміщиків та 

селян, серед яких поширилась демократична література, писана мовою, що 

містила народно-розмовні риси і перебувала під впливом фольклору. 

Такою була ситуація, що складалась на момент перетворення 

Московської держави у Російську імперію і перенесенням столиці у 

Петербург. Перша чверть ХVIII ст. ознаменувалась проголошенням Петра І 

першим імператором та низкою реформ, які він впровадив у сфері науки, 

техніки, культури та мистецтва.  

Прикметно, що протягом державної перебудови змінюються мовні 

запити. Помітним є відхід від церковнослов’янських норм та збагачення мови 

іншомовною лексикою. Серед загальних реформ Петра І мала місце реформа 

графіки, введення абетки у тій формі, яка використовується і донині в 

російській мові. Це сприяло удосконаленню та спрощенню письма, оскільки 

з ужитку було усунуто ті літери старослов’янської кирилиці, що не 

передавали звуків (ксі, псі, великий та малий юс, дублетні юси), а написання 

літер стало округлим та більш простим, зникли титла та "сили" (позначки 

наголосу). Власне шрифт наближувався до поширеного у Європі  

латинського шрифту "антиква". Головним досягненням графічної реформи 

мовознавці вважають те, що вона сприяла "секуляризації" мови, зняттю з 

мови флеру "священного письма", який  зберігався від започаткування 

руської книжності [48, C.10-54].  

Культурному діалогові між новою імперією та Європою сприяла також 

перекладацька діяльність. За Петра І було перекладено велику кількість книг 

у суспільно-політичній, науково-популярній і технічній галузі знання.  

Втім, незважаючи на європейські орієнтири та тенденції, мова, все ж, 

зберігала церковнослов’янські елементи та граматичні форми. Помітним 

було співіснування церковнослов’янських, простих та запозичених 

словоформ. Літературній мові не вистачало стилістичної системної 

організованості. Мовні елементи не співвідносились за функцією і 
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потребували впорядкування [48, C.56-99]. Тут варто згадати ім'я вченого та 

поета, Михайла Ломоносова. Саме йому належить перше системне 

впорядкування мови.  

Ломоносов як студент Києво-Могилянської академії, а у подальшому 

Санкт-Петербурзького Академічного та Марбурзького університетів, був 

безпосередньо знайомим з церковнослов’янською традицією, давньоруською 

мовою, класичними мовами (латина та давньогрецька), а також з 

французькою та німецькою, чий приклад мовностилістичного впорядкування 

допоміг вченому. Свої напрацювання Ломоносов розпочав з впорядкування 

наукової термінології різних галузей знання. Він притримувався позиції, 

згідно з якою необхідно було виробити власні лексеми на позначення 

різноманітних предметів, і там, де можливо, уникати запозичень з інших мов, 

поглиблювати "власне і природне" [48, C.102-106].  

Такий прагматичний та функціональний підхід став квінтесенцією 

класицистичної "теорії трьох стилів" Ломоносова, заявленій у праці 

"Розмисел (передмова) про користь книг церковних Російською мовою" 

(1757 р.). У ній вчений обґрунтовує використання церковнослов’янізмів у 

їхній стилістичній функції, відкриваючи простір для народної мови. При 

цьому Ломоносов віддає належне церковнослов’янській традиції, її 

культуротворчій ролі, зв’язку з візантійською та античною культурою та 

стабільністю стосовно історичних змін. За Ломоносовим "високий", 

"середній" та "низький" літературний стиль залежить від елементів 

церковнослов’янської мови. До того ж, за кожним стилем закріплюється 

певний рід та вид літератури. Високий стиль передбачає написання 

панегіричної поезії, героїчних поем, святкових промов про "важливі матерії". 

Високий стиль неодмінно складається із загальних слів, спільних для 

російської та церковнослов’янської мови, тобто зі слів, зрозумілих для 

грамотних людей. Середній стиль, вважає Ломоносов, є рекомендованим для 

театрального мистецтва, де використовується  слово, звичайне для живої дії. 
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Однак при героїчному зображенні, у трагедіях варто послуговуватись 

високим стилем. Низький стиль призначався для комедій, епіграм, 

фамільярних дружних листів тощо. Мова низького стилю є простою, 

народною, подекуди змішаною з мовою середнього стилю [48, C.102-106].  

Отже, стилістична система Ломоносова сприяла розвиткові літературної 

російської мови сер. ХVIII ст., охоплюючи усі компоненти, необхідні для 

подальшого функціонування національної літератури та російських 

культурних традицій.  

Наступним кроком розвитку російської літературної мови став «новий 

стиль» («новый слог») Миколи Карамзіна, письменника, представника 

сентименталізму. «Новий стиль» слугував мовним потребам, запит на які 

виник у суспільстві, оскільки наприкінці ХVIII ст. класицистична система 

«трьох стилів» Ломоносова застаріла. «Новий стиль» звільняв літературну 

мову від компонентів, що її ускладнювали, а саме від церковнослов’янізмів 

та архаїзмів. Варто зазначити, що при розробці «нового стилю» Карамзін 

орієнтується на норми французької мови, що привнесло у російську 

літературну мову природній порядок слів, перифрази, чіткий синтаксис [48, 

C.197]. 

Реформа Карамзіна у подальшому знайшла прихильників серед поетів, 

представників романтизму Костянтина Батюшкова, Василя Жуковського, 

Петра В’яземського та ін.. Однак часто-густо «новий стиль» пов’язувався з 

галоманством, калькуванням французької мови. З такими обвинуваченнями 

виступив Олександр Шишков, військовий діяч, письменник. У своїй книзі 

«Розмисли щодо нового та старого стилю в російській мові» він рішуче 

виступив проти реформи Карамзіна. Обіймаючи посаду президента Академії 

Російської, Шишков організував «Бесіда прихильників російського слова» 

(«Беседа любителей русского слова») у 1811 році. До гуртка приєдналися 

просвітник Гаврило Державін, байкар Іван Крилов. Вони захищали позиції 

класицизму та церковнослов’янської традиції, виступаючи проти нових 
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напрямів у літературі. На противагу «Бесіді…» Жуковський, Батюшков, 

Дашков, В’яземський та ін. організували гурток «Арзамас», своєрідне дружнє 

літературне товариство. Проте, воно не відрізнялось однорідністю і 

припинило існування у 1817 році. Проти нього також виступили поети-

декабристи Павло Катенін, Вільгельм Кюхельбекер, молодий Олександр 

Грибоєдов [48, C.208-248].  

Такий культурний та суспільно-політичний контекст поставив наступні 

завдання для розвитку літературної російської мови: функціонування на 

ґрунті народної мови, врахування історичних витоків, традиції, діалог з 

іншими західноєвропейськими мовами. Втім, ці завдання зреалізувались 

лишень з початком пушкінського періоду в історії літератури та мови. Саме 

Пушкін став основоположником сучасної літературної російської мови, а 

його творчість засвідчила становлення культурного міфу Петербургу, через 

який визначатиме себе російська нація.  

Джерелом міфологізації Петербургу є ті історичні події (заснування 

Північної столиці, діяльність Петра І тощо), які можна співвіднести з 

сюжетами про створення або загибель світу. Ю.Лотман у статті "Символіка 

Петербургу та проблеми семіотики міста", аналізуючи топологію різних міст, 

пропонує розглядати Петербург як ексцентричне місто, що знаходиться "на 

межі" культурного простору: на березі моря, в гирлі річки [119, С.10]. Тут 

актуалізується не антитеза земля/небо, як, скажімо, у випадку сакральної 

топології Риму, а опозиція природнє/штучне. Петербург був створений 

всупереч природі, він знаходиться з нею у стані боротьби, що дає можливість 

наступної інтерпретації: перемога розуму, раціо над стихією, але водночас і 

зміна звичного, природного порядку. Лотман зауважує: "Довкола імені 

такого міста будуть концентруватися есхатологічні міфи, передбачення 

загибелі, ідея приреченості та панування стихій буде невід'ємною від цього 

циклу міської міфології. Як правило, це потоп, занурення на морське дно. 

Так, у передбаченні Мефодія Патарського подібне чекає Константинополь 
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(який стабільно виконує роль "невічного Риму")" [119, С.10]. Есхатологічна 

оповідь як елемент петербурзького міфу реалізується у антитезі камінь-вода. 

Варто зазначити, що камінь є не частиною природи, а "цеглою", з якої 

будується місто, своєрідним культурним фундаментом. Зважаючи на це, 

камінь є рухомим, його можне знести потоп, вічна вода. Лотман вважає, що 

така картина "перевернутого світу" Петербургу пов’язана з традицією бароко 

та дотичного до неї фольклорно-карнавального начала.  

На початку ХІХ ст. набуває поширення ідея ототожнення Петербургу та 

Риму. Втім, образ Петербургу поєднав два архетипи: "вічного Риму" та 

"невічного, приреченого четвертого Риму" (Константинополя). Це дало 

можливість трактувати Петербург одночасно як ідеальний, сакральний топос, 

втілення найвищого Розуму та перевернутий світ, маскарад Антихриста 

(часто ототожненого з Петром І), що має бути знищеним [119, С.12]. Ця 

думка виразно простежується у відомій поемі Пушкіна "Мідний вершник" 

("Медный всадник"): "…Нева вздувалась и ревела, / Котлом клокоча и 

клубясь, / И вдруг, как зверь остервенясь, / На город кинулась…" [158]. 

Пушкін розумів, що барокова примарність, театральність, боротьба антитез є 

невід'ємною складовою міста, у якому твориться "велична історія" імперії. І 

власне ця історія є подібною штучному місту, де, за словами Одоєвського, 

"почали будувати місто, але покладуть якийсь камінь, а його затягне болото; 

багато вже каміння поклали, скеля на скелю, колоду на колоду, а болото все в 

себе приймає…" [141, С.146]. Приреченість, містерія, протистояння стихії  є 

тими рисами, які, на думку Пушкіна, має не лише Петербург, але й загалом 

російський народ: "Красуйся, град Петров, и стой / Неколебимо, как 

Россия…" [158].  

Пушкін продемонстрував, що Петербург є тим простором, де питання 

про російську культурно-національну ідентичність вирішується у контексті 

європейської трагедії, яка передбачає прийняття героєм власної долі, її 

ствердження. В свою чергу, близькість природної стихії нагадує про потужну 
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церковнослов’янську традицію, минуле, без якого неможливе спасіння від 

потопу. Це підтверджує історія становлення російської літературної мови та 

держави. 

Культурне життя України XVII-XVIII ст.. було позначене різними 

тенденціями. По-перше, смерть Богдана Хмельницького, лідера Національно-

визвольної війни сер. XVII ст., спричинила розкол серед козацької старшини 

у боротьбі за гетьманську булаву і, як наслідок, відсутність консолідації 

народу. Розпочалась громадянська війна, доба Руїни, у річищі якої старшина 

керувалась переважним чином регіональними політичними інтересами та 

відмовлялась від національної державної ідеї на користь ідеї автономії.  У 

цей період Україна мала водночас кілька гетьманів (наприклад, у 1668 р. 

ними були П.Дорошенко, П.Суховій, М.Ханенко, Д.Многогрішний), які 

орієнтувались на політику різних країн. Українські землі фактично 

розподілялись між Річчю Посполитою та Росією. Варто зазначити, що у 

складі Російської держави Лівобережна Україна зберігала внутрішню 

автономію. Кожен новий гетьман повинен був укладати окремий договір з 

московським урядом, що ґрунтувався на відомих "Статтях Богдана 

Хмельницького". 

Поновлення національної ідеї та державного розвитку України 

відбувається лишень з приходом гетьмана Івана Мазепи (роки правління 

1687-1709). Саме Мазепа прагнув об'єднати Лівобережжя та Правобережжя, 

впроваджуючи потужну культурну політику. За його участі Києво-

Могилянський колегіум отримав статус академії, було зведено низку 

архітектурних барокових пам'яток, відбулось відродження Києва як 

духовного центру. Прикметно, що цей час позначився розвитком 

староукраїнської мови (за визначенням В.Русанівського
1
) на народній основі, 

фундамент якої у попередньому столітті заклала творчість таких полемістів 

як І.Вишенський, З.Копистенський, М. Смотрицький та ін., діяльність 

                                                 
1
 Див. докладніше працю В.Русанівського "Історія української мови" 
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Київського та Львівського Успенського Церковних братств, а також 

лексикографічні та граматичні праці поч. ХVII ст. М.Смотрицького 

("Граматика слов'янська" 1619 року), П.Беринди ("Лексикон словенороський" 

1627 року) та І.Ужевича ("Граматика словенская" 1643 року). У граматиках 

вже чітко розумілось розмежування сфер функціонування 

церковнослов’янської та староукраїнської мови. Про це зазначає 

В.Русанівський: "У ХVII ст. церковнослов’янська мова чітко 

протиставляється українській літературній не як її стилістичний варіант, а як 

окреме явище. Про це свідчить поява в ХVI- ХVII ст. і українсько-

церковнослов'янських розмовників, і церковнослов’янського "Лексикона 

словенороського" П.Беринди, і граматик церковнослов'янської та 

староукраїнської мов, і передмов до богослужбових книг, написаних 

паралельно обома мовами" [165]. 

У бароко, на яке припадає діяльність Мазепи, староукраїнська мова 

досягає свого розквіту оскільки вона виявляє себе у художній літературі. 

Українське бароко формувалось під впливом пасіонарної сили козацтва та 

фольклору, сміхової культури. Воно простежується у різних жанрах 

літератури, зокрема у поезії Лазаря Барановича, Івана Величковського, 

Стефана Яворського, Івана Максимовича, Григорія Сковороди та ін., які 

використовували досвід попередників (М.Смотрицького, Касіяна-Саковича 

та ін.). Їхні твори були написані переважним чином староукраїнською мовою, 

інколи польською та латиною, із застосуванням силабічної системи 

віршування, вишуканої стилістики [19].  

Зразком такої версифікації вважаються збірки поезії Івана 

Величковського "Зегар з полузегарком" (1690 р.) та "Млеко од овци пастиру 

належноє" (1691 р.). Бароко притаманне агіографічному жанрові, зразком є 

«Четьї-Мінеї» Дмитра Туптала-Ростовського; ораторсько-повчальній 

літературі, зокрема «Меч духовний» та «Труби словес проповідних» Лазаря 

Барановича, «Ключ розуміння» Іоникія Галятовського, «Вінець Христів» 
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Антонія Радивиловського; козацьким літописам («Літопис Самовидця», 

«Літопис Самійла Величка», «Літопис Григорія Грабянки»), шкільній драмі 

(«Йосиф Патріарха» Лаврентія Горки, «Трагікомедія про марноту життя» 

Варлаама Лащевського та ін.) [19]. Поруч з цими зразками високої барокової 

літератури у XVII – XVIII ст. з’являється низова поезія. Причини її появи є, 

певною мірою, паралітературними. Низова поезія була покликана 

обслуговувати нижні суспільні верстви, зокрема вона побутувала у колах 

школярства та мандрівних дяків, які  були авторами низових зразків. Однак 

низова поезія базувалась і на теоретичній моделі низового стилю, що був 

означений у поетиках і риториках  XVII – XVIII ст.. Саме тут віднаходимо 

давню теорію трьох стилів – високого, середнього та низького. Основа поділу  

– давній принцип стильової відповідності (prepon).  

Звертаючись до питань естетики низового бароко, українські 

літературознавці, на думку Г. Пехник (Крук), як правило, обмежувалися 

твердженням, що автори низових жанрів не створили власної творчої 

ідеології, акцентували увагу на їхній руйнівній, деструктивній ролі (як 

наприклад, Д.Чижевський, О.Гнатюк та ін.) Але низове бароко стало 

потужною базою для створення "Енеїди" І.Котляревського, підготувало ґрунт 

для переходу до нового етапу української мови та літератури [151, C. 12-15].  

Творців низового бароко, школярів та мандрованих дяків, об’єднувала 

спільна філософія життя та естетичні підходи до творчості. Як зазначає 

дослідниця культури бароко та літературознавець, Г.Пехник (Крук), у 

світосприйнятті представників цієї суспільної групи відбувається змішування 

вроджених етнопсихологічних стереотипів і стереотипів, які формуються 

значною мірою під впливом освіти, адже творцям українського низового 

бароко відомі та зрозумілі етичні й естетичні критерії середовища, з якого 

вони ще не цілком вийшли [151, C.16]. Якщо говорити про природу та витоки 

естетики і поетики  низового бароко, то варто  згадати середньовічну сміхову 

культуру. Дослідник Г. Нога називає її своєрідною пракультурою 
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українського національного бароко [137, С.20]. Звичайно, найбільший 

розквіт західноєвропейської сміхової культури прийшовся на ХІІ-ХІІІ 

століття. Проте вона реалізувала давній культурний та масовий феномен 

поведінки, який відрізнявся відповідним типом образності, міфічним 

началом. Мова йде про карнавал, що передбачав специфічну вседозволеність, 

вивільнення від серйозності, атмосферу рівності, жартівливе викриття героїв, 

прокляття на адресу антигероїв, сміх як засіб рекреації. Відомий філософ та 

літературознавець М.Бахтін стверджує, що народна карнавальна культура 

мала глибоку життєву філософію, головними рисами якої вважав 

універсальність, амбівалентність (тобто сприйняття буття у постійній зміні, 

русі від смерті до життя, від старого до нового, від ствердження до 

заперечення), неофіційність, утопізм, безстрашність, злиття сакрального та 

профаного 

[24, С.101].  

Карнавал Середньовіччя засвідчив, що поряд з жорсткими теологічними 

та феодальними рамками існує інакша світоглядна сфера, чуттєво-образна, 

конкретна, з домінантним театральним елементом, грою, що змішує грані 

власне життя та мистецтва, утворює специфічно іншу реальність. Ця 

діалектика вказує на зняття обмежень, ієрархії. Людина перероджувалась, 

повертаючись до першоджерел, переживаючи матеріально-тілесний контакт. 

Сміх і святість зустрічались на рівні символів одного тексту, сприяючи 

формуванню нового ставлення до сміхового начала, розхитуванню 

середньовічної дихотомії.  

Відтак, українське низове бароко синтезувало в собі традиції 

середньовічного сміху, а саме карнавальне, пародійне, травестійне начало. 

Поруч з цим, своїй появі воно завдячує і тому світовідчуттю, яке було 

характерне для бароко загалом. Людина знову опинилась на роздоріжжі між 

земним та небесним, духовним та тілесним. І, як характерно для історичних 

перехідних періодів, стало зрозуміло, що межа між бінарними опозиціями 
                                                 

 Деякі складові карнавальної культури нами вже було розглянуто на прикладі ролі творчості Ф.Рабле у 

французькому культурно-національному самовизначенні 
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дуже хитка й прозора. Автори низового бароко, мандрівні дяки та 

школярство, підтвердили це своєю творчістю.  Вони сповідували ідею 

всесильності, справедливості Божого правосуддя, наголошуючи на думці, що 

високі істини можуть виражатися і через низьке. Залишаючись у річищі 

теоцентризму та прославляючи народження й  воскресіння Христа, автори 

дублювали функцію барокової метафізичної поезії, втім робили це 

світськими засобами сміху. Митці могли дозволити вільно працювати 

фантазії, переносити за законами карнавалу людські риси на Бога, називаючи 

його козаком, взуваючи у чоботи, поселяючи у селянську хату [136, 137]. 

Слово Боже залишалося для них не вільним, а необхідним, обов’язковим для 

виконання поняттям. У цьому вбачаємо злиття сакрального та профаного як 

провідної риси барокового світогляду. 

Таким чином, змінюються і орієнтири мистецтва. Вірші низового бароко 

спрямовані на звичайного реципієнта, є максимально зрозумілими, 

загальнодоступними. Вони враховують його вірування, страхи, сподівання, 

досвід і схеми мислення. Більше того, починає враховуватися мовний аспект: 

розширюються функції простої народної мови. Має місце тенденція 

спрощення відносин між письменником і читачем, мовцем та слухачем. 

Низове бароко створює реальність, що стає прихистком для читача. 

Посилюється сюжетність, наративність, розважальність, емоційність, 

авторська присутність у творі [124]. Хоча ідеологічне, християнське явище 

переводиться в низький регістр, духовне навантаження зменшується, але не 

зникає остаточно. Розігрується своєрідна епіфанія, явлення одкровення через 

сміх. Сміх стає умовою очищення людини, а загальновідомі біблійні тексти, 

псалми, житія, апокрифи – джерелом величних образів для барокових творів. 

Подібно до карнавальних середньовічних особливостей організовується і 

художній простір низового бароко. Вироблення автором категорії 

художнього простору було неодмінною умовою створення ним власного 

світу. Авторський простір може мати певні географічні ознаки, але в 
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більшості випадків уявність превалює над реальністю. Карнавальний простір 

Середньовіччя так само мав уявну ойкумену зі своїми законами. Події, що 

описуються в українських різдвяних та великодніх циклах, відбуваються  

здебільшого в Іудеї і пов’язані зі значущими моментами життя Христа. З 

іншого боку, автори творів викладають матеріал так, що слухачам він 

неодмінно мав здатися сучасним, а місце подій нагадувало звичне 

середовище. До того ж, сміх виражав самокритику духовного прошарку. Не 

приховував він і тілесно-матеріального аспекту, який відігравав важливу 

роль в оновленні та відтворенні циклу життя, що ми вже бачили, аналізуючи 

карнавальне художнє мислення. Слушною видається думка Бахтіна, який 

наголошував на генетичній спорідненості середньовічного та барокового 

українського сміху: «Вільний рекреаційний сміх бурсака був споріднений із 

сміхом народно-святковим, що звучить у «Вечорах», і в той же час цей 

український бурсацький сміх був віддаленим відголоском західного «risus 

paschalis» [24, C.528]. 

Важливим також є той факт, що після приєднання частини українських 

земель до складу Російської імперії внаслідок політичної поразки І.Мазепи у 

Полтавській битві (інша, західна частина України входила до Речі 

Посполитої та Угорського королівства) 1709 року, перспективи розвитку 

староукраїнської мови у ХVIII ст. не було, але нею продовжували 

користуватись автори низового бароко, школярі та дяки,  поруч з суто 

народною мовою, на противагу новому штучному витвору, слов’яноруській 

мові, яка спиралась на церковнослов’янську мову, що продовжувала 

панувати в Росії [165].  

Втім, російська політика самодержав’я поступово знищила не лише 

українську автономію, постала загроза втрати культури, національної ідеї, а, 

відтак, ідентичності. Синодальні укази Петра І 1720-1728 рр. вказували на 

виняткове використання церковнослов’янської мови у церковній літературі, 

будь-які елементи староукраїнської мови були недопустимими. Це не могло 
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не позначитись на розвитку навчальної та художньої літератури, адже ці 

сфери, так чи інакше, залежали від церкви. Однак, завдяки літературному 

осередку мандрівних дяків та школярства, на межі XVIII ст. складається нова 

українська література, яка спирається саме на карнавально-святковий, 

бурлескний барок, «простонародність і просторозмовність…стають формою 

національно-культурного самоствердження, як це ми бачимо в «Енеїді» І. 

Котляревського» [63, С.64]. 

Окрім барокового досвіду «Енеїда» Котляревського увібрала у себе 

елементи масової культури XVIII ст., які захопили своїм впливом високу 

культуру, що характеризувалась герметичністю, сакральністю, символізмом 

(наприклад, у випадку таємних товариств чи масонських братств) [63, С.65]. 

Це підтверджує той факт, що повторюваність зразків стала важливим 

атрибутом усієї великоросійської, імперської культури, яка виходила за межі 

двірцевого життя, проникаючи у провінційну атмосферу. В провінційному 

житті з’явилось наслідування офіційних моделей поведінки, мови, побуту. 

Таку ситуацію, покликаючись на М.Хардта та А.Негрі та їхню працю 

«Імперія»,  Гундорова пов’язує з  імперським дискурсом, що включає 

«інших» у свій порядок з метою управління відмінностями всередині імперії, 

контролем за ними [63, С.66]. Скажімо, подібною функцією наділялись 

маскаради, які влаштовувались на теренах Російської імперії, де 

використовувались маски міфологічних героїв, карнавальних персонажів, а 

також костюми інших народів, що засвідчували розширення імперських меж 

та контроль влади. Гундорова зауважує: «Колоніальний маскарад має 

амбівалентну природу: він окреслює офіційний культурний простір, 

забезпечуючи його однорідність і тяглість, і водночас він оприявлює 

постійну напругу, що існує між центром та периферією, метрополією та 

провінцією, високим та низьким, офіційним та тіньовим, сильним та 

пристосованим. У цьому зв’язку репрезентація колонізованого, або «іншого», 

відбувається в специфічний спосіб, а саме – за допомогою надмірних знаків 
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«природності» і в категоріях екзотичності, яка може бути легко впізнаваною 

та відтворюваною» [63, С.67]. Саме тому для представлення українського, 

колонізованого імперією, народу Котляревський обирає бурлеск.  

Бурлеск закріплюється в практиці італійського поета доби Відродження, 

Ганнібала Каро. Він означував специфічне мислення та тип письма, якому 

притаманне змішування комічного, жартівливого, буфонади, пародійного, 

міфологічних образів, античної риторики та елементів низького стилю, 

прозаїзмів. Подібне спостерігаємо і в «Енеїді», де відбувається 

«перевдягання» високого стилю латиномовного першоджерела. Маючи 

класицистичне обрамлення героїчної поеми Вергілія, «Енеїда» сповнена 

барокової чуттєвості з притаманним їй народно-карнавальним началом, 

театральним елементом, наративністю та розважальністю. Художній простір 

також структурується за законами карнавалу – Котляревський створює уявну 

ойкумену, яку заселяє «кошовим» Енеєм, «козаками» лицарями-троянцями, 

«поміщиками»- богами, які мандрують, ба навіть сходять до пекла та 

повертаються, тобто у творі присутня динаміка буття, рух від смерті  до 

життя, від старого до нового. Саме цей художній простір дозволив 

Котляревському попри заборону розгорнути дискурс народності та її мови. 

Бурлеск ставав маскою, який дозволяв письменникові говорити правду про 

серйозні речі у жартівливий спосіб, залишаючись у межах імперії. Таким 

чином, слушною видається думка Т.Гундорової, яка каже, що 

«травестійована бурлескна «Енеїда» є прикладом двокультурної 

малоросійської ідентичності – існування в офіційній та локальній отчизні. 

При всій, здавалося б, штучності, така ідентичність не розколена, про що 

свідчить гібридна образність та поліідеологічна спрямованість поеми 

Котляревського, де «общая отчизна» існує по сусідству з минулою козацькою 

славою» [63, С.74-75]. 

Отже, «Енеїда» стала тим наративом, який не тільки продемонстрував 

відмінність українського, чи то пак малоросійського, «Іншого» від 
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загальноімперського, різницю їхніх культурних традицій та світогляду, але й 

поставив питання про творення локальної ідентичності на ґрунті пам’яті про 

козацьку славу. Втім, ця оповідь, так чи інакше, творилась у контексті 

імперського дискурсу, приймаючи форми своєрідного маскараду.  

 

1.3. Етапи формування ідей культурно-національної ідентичності в 

історії української літератури 

 

Подальший розвиток української літератури ХІХ ст., навіть у межах 

імперії, вже не задовольнявся творенням мистецьких форм на зразок 

«Енеїди», які увійшли у  моду і дістали назву «котляревщина». Виникає 

потреба у переосмисленні історії та власної культурно-національної 

самоідентифікації на якісно новому рівні, що стало головним завданням 

українських романтиків та митців ХІХ-ХХ ст.. 

У цьому контексті, безсумнівно, варто згадати постать Тараса Шевченка 

(1814-1861), чия творчість стала тим національно-консолідуючим міфом 

(користуючись визначенням Оксани Забужко [88]), який сприяв відродженню 

народу, а, відтак, творенню української ідентичності. Окрім того, саме 

Шевченка прийнято вважати основоположником сучасної української 

літературної мови [165, 140].  

О.Забужко у праці «Шевченків міф України» зауважує, що збірка 

Шевченка «Кобзар» є не лише унікальним феноменом історії літератури, але 

й визначає українську духовно-культурну історію, оскільки за умов 

бездержавності та перебування у складі Російської імперії саме література 

виконувала низку суспільних функцій (ідеологічну, просвітницьку, виховну, 

культурно-синтезуючу) за браком фахової національної філософії [88, С.10-

11]. Така поліфункціональність, на думку Забужко, притаманна тим 

літературам, де загальмувався процес становлення громадянського 

суспільства та свободи слова. «Кобзар» синтезував у собі, подібно до діалогів 
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Сковороди, художнє, філософське та релігійне начало, склавши разом із 

біографією Шевченка своєрідний міф.  

Уперше діяльність Шевченка як міфотворця запропонував розглядати 

В.Скуратівський у статті 1978 року «Шевченко в контексті світової 

літератури», однак це була радше метафора, нерозвинута до рівня концепції. 

Втім, вже у 1982 році виходить книга американського літературознавця 

українського походження, Григорія Грабовича, під назвою «The Poet as 

Mythmaker. A Study of Simbolic Meaning in Taras Ševčenko» («Поет як 

міфотворець. Семантика символів у творчості Тараса Шевченка» в 

українському перекладі 1998 р., видавництво «Критика»). Міф Шевченка 

Грабович розглядає на тлі інших слов’янських літератур доби романтичного 

націоналізму. Йдеться перш за все про творчість польського поета 

А.Міцкевича. Оксана Забужко критикує подібний компаративний підхід 

Грабовича, оскільки «…наступне політичне життя «ляхів, чехів, сербів, 

болгар», тобто практично всіх народів Центральної та Східної Європи, 

втягнених у першій половині ХІХ століття у вир бурхливих націєтворчих 

процесів, ощадило їм, на відміну від України, колоніального приділу, а відтак 

мовби «звільнило» від вимушеної потреби стверджувати власне існування 

засобом фетишизації своїх романтичних «будителів»» [88, С.15]. Забужко не 

вичерпує творчість Шевченка лишень романтичною ідеологією та ставить 

його в інший типологічний діахронний ряд письменників, що створили 

національно-консолідуючий міф та були розглянути нами вище. Серед 

авторських міфів, які постійно актуалізуються, Забужко називає міф Данте, 

Сервантеса, Гете та ін. Так, прикладом подібної актуалізації може бути 

філософія національної ідеї іспанських мислителів "генерації 1898 року", 

відправним пунктом якої був роман Сервантеса "Дон Кіхот". Також варто 

згадати "Роздуми про Дон Кіхота" Х. Ортеґи-і-Ґасета та  розглянуту нами 

попередньо філософію кіхотизму Мігеля де Унамуно.  
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Модерна література, на думку Забужко, продемонструвала потребу міфа, 

відмінну від попередніх епох, оскільки вона засвідчила зростання валоризації 

автора [88, С.17]. Йдеться про суспільну функцію та телеологічність 

біографії національного генія. Цю настанову вже чітко усвідомлював Гете, 

перетворюючи власне життя на культурний текст, який інспірував 

романтичний світогляд ХІХ ст.. Надалі нами буде продемонстровано вплив 

міфологічної життєтворчості Шевченка на літературу ХХ ст.. 

Розглядаючи Шевченків міф, Забужко покликається на визначення 

поняття "міф", яке надав бельгійський філософ Дені де Ружмон. На його 

думку, міф є символічною історією, "знаменником нескінченної кількості 

більш або менш аналогічних ситуацій…допомагає з першого погляду 

розпізнати певні типи всталених відношень і вичленувати їх із сум’яття 

буденних проявів. У вужчому сенсі беручи, міф виражає правила поведінки 

даної соціальної чи релігійної групи"[88, С.22]. У цьому контексті 

прикметним є інтуїтивне вчування Шевченком символічного стосунку між 

власною постаттю та спільнотою, офіра життя вищій, божественній істині, як 

це розуміється Данте у "Божественній комедії" та стверджується Кобзарем у 

фразі "Історія мого життя становить частину історії моєї батьківщини". 

Тобто йдеться про особливу місіонерську місію поета, профетизм, 

характерний для усіх творців національного міфу, а також трансформацію 

історії власної держави у священну, розгорнуту до космічних масштабів. Ця 

трансформація, на думку Забужко, є парадигматичною для подальшого 

розгортання національної міфології, як приклад можна згадати "Книги Буття 

українського народу" М.Костомарова чи історіософські концепції іспанських 

мислителів "генерації 1898 року". Однак, якщо філософія національного 

месіанізму є тимчасовою ідейною течією (на українських теренах її 

функціонування збігається з добою романтизму), то авторський 

                                                 

 Цитовано О.Забужко за джерелом: Rougemont Denis de. Love in the Western World / Transl. by Montgomery 

Belgion. – Princeton Univ. Press, 1956. – P.18.  


 Шевченко Т. Г. Повн. зібр. тв. : У 6 т. – Т.5. – С.254.  
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національний міф є позачасовим, універсальним, не обмеженим рамками 

певної культурної епохи та соціально-політичного контексту [88, С.26]. Це 

підтверджує використання Шевченкового міфу в подальшому літературному 

дискурсі ХХ ст., який розглядатиметься нами у наступному параграфі 

дисертаційного дослідження.  

Розглянемо детальніше складові Шевченкового національного міфу. 

Ядром його інтерпретації є дуалізм (фактичне колоніальне буття та буття 

"альтернативне", духовне, самісне), притаманний для несамостійного 

існування нації, що перебуває під пануванням колонізатора. Він передбачає 

своєрідний вибір індивіда між двома культурними світами – внутрішнім, 

патріархальним, традиційним та зовнішнім, чужим, конституйованим через 

соціальні структури (освіта, військо). Забужко вважає, що це становить драму 

екзистенційного вибору індивіда в собі самому, оскільки одна з культур 

тлумить іншу [88, С.43]. До того ж, ця драма визначає український 

культурно-національний розвиток ХІХ ст. загалом, адже галицька 

"австрійська" Україна демонструвала подібні тенденції.  

Шевченко був свідомий того, що його діяльність має сприяти 

перетворенню двокультурної малоросійської ідентичності в самостійну 

українську ідентичність. Це підтверджує його поетичне звернення до 

літературних попередників, зокрема до І.Котляревського та Г.Квітки-

Основ’яненко. Шевченко оприявив зовсім інший тип письма, відмінний від 

згадуваних письменників за мовностилістичними та ідейними параметрами. 

Кобзар прагнув обґрунтувати українську літературу як таку, що 

консолідуватиме націю і сприятиме виборові на користь традиційного 

автентичного світу, а тому необхідною була критична ревізія наявної 

літературної спадщини. Зважаючи на це, Шевченко не сприймав бурлескної 

наративності «Енеїди», асоціюючи її з колоніальним існуванням: «Згадаю 

Енея, згадаю родину,/ Згадаю, заплачу, як тая дитина. / А хвилі на той бік 

ідуть та ревуть. / А може, я й темний, нічого не бачу, / Злая доля, може, по 
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тім боці плаче, / Сироту усюди люде осміють» [201]. На думку Забужко, тут 

йдеться не лише про нативістичний інстинкт «свого» й «чужого», який 

відзначав у поета Г.Грабович, а про цілком послідовну світоглядну настанову 

на розмежування, «із зачатковою програмою розбудови національної 

культури як духовного кореляту спільноти» [88, С.45].  

Таким чином, дуалізм, ядро Шевченкового міфу, розгортає опозицію 

«Україна - імперія»,  яка також є важливою складовою національного 

світогляду Кобзаря. Для Шевченка відмінність України від Росії полягає 

навіть в особливому відчутті пейзажу. Про це уперше було зазначено 

літературознавцем та мислителем, Юрієм Шевельовим у публікації «The Year 

1860 in Schevchenko’s Work» [88, С.51]. Україна представляє денний пейзаж 

(погідне, сонячне літо, «Садок вишневий коло хати, / Хрущі над вишнями 

гудуть, / Плугатарі з плугами йдуть, / Співають ідучи дівчата…»[202]), а 

Росія, уособлена в Петербурзі демонструє нічний пейзаж (тумани, холод, 

мряка, примарність, «Передо мною сніг біліє, / Кругом бори та болота, / 

Туман, туман і пустота. / Людей не чуть, не знать і сліду / Людської страшної 

ноги» [203]. Можемо сказати, що міфові Петербургу Шевченко протиставляє 

український культурний міф, хаосові протиставляється впорядкованість, 

штучності – природність, боротьбі стихій – спокій, каменю – садок, 

есхатології – космогонія. Забужко зауважує, висловлюючись дискурсом 

1990-х, що опозиція Росії та України у творчості Шевченка становить 

«сутичку цивілізацій» [88, С.54]. Ця дослідницька позиція є цілком 

переконливою з огляду на подальше розгортання даної опозиції вже у 

новітній та сучасній українській літературі. У цій сутичці Петербург (а надалі 

і Москва, наприклад, «Московіада» Юрія Андруховича) завжди виступає 

перед українською інтелігенцією демонічним, страхітливим, 

фантасмагоричним, а у Шевченка до цих характеристик додається неодмінно 

гротескна складова міста та його духу: «Аж кінь летить, копитами / Скелю 

розбиває! / А на коні сидить охляп, / У свиті — не свиті, / І без шапки. 
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Якимсь листом / Голова повита. / Кінь басує — от-от річку, / От... от... 

перескочить» [203]. Кобзар перетворює трагічний пафос Петербургу на 

комедію у сенсі «Божественної комедії» Данте, яку розігрує диявол, 

спокушаючи та направляючи у пекло. Можна провести паралель між 

Дантовою пекельною вирвою, що знаходиться в опозиції до неба, до 

Божественного, та міфологемою Петербургу у Шевченка: «У долині, мов у 

ямі, / На багнищі город мріє…»[203]. У свою чергу, Київ нагадує рай, що 

знаходиться потойбіч виру, на вершині просторової вертикалі: «Мов на небі 

висить / Святий Київ наш великий» [200]. Також Петербург та Київ можна 

протиставити за опозицією "профане – сакральне", тобто "гріховне – 

освячене", адже сакральне, за визначенням Р.Каюа, це – властивість, якої не 

можуть мати речі самі по собі: трапляється, що її надає їм таємнича милість 

[97]. Прикметно, що саме Києву було надано таємничу милість та освячення 

при побудові Лаври на печерських пагорбах. Про це оповідає "Києво-

Печерський патерик" у другому Слові, де йдеться про "Богообрану церкву 

Богородичну" [149], а також християнська легенда, згідно з якою святий 

Апостол Андрій Первозанний під час мандрівки в землю скіфів благословив 

схили Дніпра, передбачаючи, що тут засяє Божа благодать, буде велике місто 

з церквами. У "Патерику" зазначено, що побудова церкви починається з 

божественного поштовху: четверо майстрів з Царгороду прийшли до 

печерських монахів, Антонія та Феодосія, та оповіли, що цариця (надалі стає 

зрозуміло, що вона – Богородиця), яку бачили в церкві,  хоче побудувати 

церкву на Русі, велить зробити це їм, посилає до Антонія та Феодосія, дає 

золото та мощі святих мучеників, які треба покласти в основу. Далі ж звеліла 

вийти назовні, де у повітрі майстри побачили церкву з відповідними 

розмірами. Майстри поклонились цариці, а вона сказала, що церква буде 

Богородична [149]. Натомість, розглядаючи історію Петербургу, ми 

побачили, як він був зведений з майже демонічного каменю, який затягувало 
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болото. Шевченко чітко розумів перевернутість світу Петербургу та 

космічний божественний порядок, за яким будувався Київ.  

Подібна міфологічна опозиційність відображається, за Шевченком, і на 

політичних взаєминах України та Росії. Вони постають суцільним обманом, 

де первісна українська інтенція до братання Богдана Хмельницького 

обертається на обдурену довіру [88, С.71]. Цю Шевченкову думку ми можемо 

простежити у таких поезіях як "Стоїть в селі Суботові…", "Великий льох", 

"Гайдамаки" та ін.. Забужко вказує і на те, що українсько-російські політичні 

взаємини уособлюються в образі Катерини з однойменної поеми та її 

кривдника москаля: "…це водночас і претензія України до свого облудного 

партнера в політичній спілці, котрий так само "зламав присягу"" [88, С.71].  

Таким чином, Шевченків міф оприявлює моральні засади (духовна 

свобода та відродження, відповідальність перед нащадками тощо),  які 

лягають в основу національної етики та сприяють самовизначенню 

українського народу. Кобзар вивільнює українську духовну історію з-під 

влади "колоніального комплексу", показуючи, що хвороба російського духу 

(ув'язненість імперією ) є автентично чужою для "тихого раю". Проте, ця 

хвороба не є винятково російською. Вона проявляється там, де присутній гріх 

жадоби до влади. Наприклад, у поемі "Неофіти" Шевченко оповідає про 

враженість стародавнього Риму цим гріхом [88, С.75], а у "Єретику" чи у 

"Буває, в неволі іноді загадаю…" йдеться про слов'янський (Чехія, Польща) 

контекст узурпації ролі Бога на землі.   

Міфотворчість Шевченка, яка розгорнула національну етику, є цілком 

відмінною від попередньої дошевченківської традиції. На думку Забужко, 

попередники Кобзаря виробили за інерцією класицистичного світогляду 

самостійний естетичний канон, згідно з яким "провінція" (Малоросія) 

самопротиставлялася "центрові" (Петербургу) як "низьке" (комічне) – 

"високому" (піднесеному)  [88, С.79]. Але Шевченкові вдалося зламати цей 

канон завдяки розвінчанню, символічній "детронізації" "государя", царя, і, 
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відповідно, всієї імперії, враженої хворобою "жаги до влади". Шевченко 

показав це як на прикладі соціальних інститутів, що функціонували на всій 

імперській території (освітні кола, солдатчина), так і на прикладі Петербургу, 

що радше нагадує дантівське пекло. Кобзар продемонстрував, що шлях до 

української культурно-національної ідентичності є відмінним від 

російського, а орієнтиром на цьому шляху має стати національна етика, 

вкорінена в традиції та ґрунтована на виборі вільного самісного буття.  

Шевченко як поет-міфотворець переживав специфічний, подібний до 

шаманічного, містичний досвід вбачання зла. Ця здатність була втілена у 

архетипові "кобзаря", який, на думку О.Забужко, є ізоморфним 

національному міфові, що містить у собі виокремлену Лосєвим тріаду 

особистість-історія-слово [88, С.99]. Поезія Кобзаря у соціокультурному 

вимірі є вибором на користь автентичної цілісності, а не малоросійської 

культури. Те саме можна простежити на екзистенційному рівні : поезія 

творить національний контекст, маніфестуючи свободу як найвищу цінність. 

Шевченко протиставляє свободу "ворогові-супостату". Без неї є неможливою 

духовна консолідація та самовизначення українського народу.  

Націотворчість Шевченка, вважає Забужко, є подібною до діяльності 

ізраїльських пророків, які прагли оновлення та очищення від гріхів. Причому 

слід розглядати не тільки гріх та зло, привнесене ззовні колонізатором. 

Йдеться і про національні іманентні гріхи (наприклад, у "Осії. Глава ХІV), 

такі як параліч волі, розпад духовної єдності ("Гайдамаки"). Без 

цілепокладання, активної позиції та свободи життя українського народу для 

Шевченка є лишень сном, галюцинацією, хворобою. Отже, воля народу є 

самопізнанням народу, його кредо та посланням  до нащадків, які мають 

продовжити цю розбудову.  

Варто сказати, що українські митці кін. ХІХ – поч. ХХ ст. продовжили 

лінію Шевченкового міфу. Їхні погляди на питання національного 

самовизначення, так чи інакше, спирались на культурні цінності, закладені у 
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збірці "Кобзар". Тобто, мова йде про вільний дух українського народу, його 

цілепокладання та активну позицію поета у націєтворчих процесах, його 

ставлення до історичної дійсності. Ця тенденція була характерною як для тієї 

частини України, що перебувала у складі Російської імперії, так і для 

західних земель у складі Австро-Угорщини. Про це свідчить творчість Лесі 

Українки (1871-1913) та Івана Франка (1856-1916), яких можна без сумніву 

назвати культуртреґерами своєї доби. Як і Шевченко, вони обирали 

українське слово як фундамент нації та як єдину зброю у боротьбі за 

українську, нелокальну (не малоросійську) ідентичність. Леся Українка у 

поезії "Слово, чому ти не твердая криця…" наголошує: "Слово, моя ти єдиная 

зброє, / Ми не повинні загинуть обоє!" [185]. У свою чергу, Іван Франко 

створює поему "Мойсей", у якій закладає власне бачення національної 

екзистенції, пов’язане з культурною традицією та моральними практиками. 

Тамара Гундорова визначає такий тип світобачення як гуманітаризм [66, 

С.125], оскільки для Франка ідеали гуманності були головною засадою 

націотворення, що цілком співвідноситься з Шевченковими імперативами.  

Розглянемо детальніше поему "Мойсей". Її створення датується 1905 

роком. Проблематика "Мойсея" розгортається у двох планах: національному 

та особистісному, таким чином, узагальнюючи тему вождя та народу, 

звільнення від колоніального існування та пошуків духовної гармонії, а 

також демонструючи міфологему долі людини на перетині сучасного та 

майбутнього [66, С.141]. Архетип пророка Мойсея у Франковій поемі є 

суголосним архетипові кобзаря у Шевченка. Їхня місія полягає в оприявленні 

національно-духовного коду, віднайдення шляху  до власного 

самовизначення. У Франка ця теза виразно прочитується у відомих словах: 

«Народе мій, замучений, розбитий, / Мов паралітик той на роздорожжу, / 

Людським презирством, ніби струпом, вкритий! / Твоїм будущим я тривожу» 

[190]. Мойсей покликаний здійснити той екзистенційний вибір між самісним 

буттям та поневоленням, що розгортався  у Шевченковому міфі. Можемо 
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зауважити, покликаючись на Гундорову [66, С.143], що у цьому біблійному 

образі Франко підсумував власний сорокарічний шлях служіння народові. 

Перехід до нового життя української нації, за Франковим "Мойсеєм" є 

неможливим без місіонерства пророка, поета, інтелігента та інтелектуала, що 

офірує власне життя нації.  

Слід наголосити, що подібні авторські міфи спричинили і появу 

суспільно-політичних програм, що намагались описати та втілити шлях 

звільнення від імперського самодержавства та пробудження українського 

самовизначення. Йдеться про народництво (народовство), що виникло у 

першій половині ХІХ ст. під впливом ідей романтизму, але свого апогею 

досягло напр. ХІХ – поч. ХХ ст.. Соломія Павличко у праці «Дискурс 

модернізму в українській літературі» особливо відзначає 1898 рік, коли у 

Львові була заснована Видавнича Спілка, почалось видання "Літературного 

віснику", а інтелігенція по обидва боки кордону відзначала століття виходу 

"Енеїди". У Львові на науковому зібранні з приводу "Енеїди" було 

проголошено ключові позиції, що визначали актуальний культурний дискурс, 

а саме: відродження, національність, культура, народ [142, С.27]. Втім, кінець 

ХІХ ст. був досить симптоматичним для української культури. Поруч з суто 

народницькими ідеями почали з'являтись західні віяння. Про це нами буде 

зазначено далі.  Наразі слід детальніше окреслити ті сфери, які охоплювало 

народництво.  

С. Павличко зауважує, що народництво, перш за все, є політичною 

ідеологією, безпосередньо пов’язаною з літературною традицією. Тобто 

народництво є способом художнього існування літератури, своєрідною 

системою стилів, а також способом теоретичного осмислення культури, 

формою її критики [142, С.28]. Якщо говорити про українське політичне 

народництво, то воно було національним варіантом ідеологічної моделі, 

характерної для різноманітних відсталих суспільств у перехідні періоди 

історії. Так вважає дослідник Анджей Валіцький, чия позиція представлена у 



63 

 

 

праці "Дискурс модернізму в українській літературі ". Він каже, що таку 

ідеологічну позицію формує демократична інтелігенція, "котра у відсталих 

країнах, позбавлених міцної буржуазної класової структури, має, як правило, 

вищий соціальний авторитет і відіграє важливішу роль у національному 

житті, ніж інтелектуали в економічно розвинутіших державах" [142, С.28]. 

Каліцький досліджував переважним чином російське народництво, але воно є 

дещо відмінним від українського, оскільки українське літературне 

народництво сформувалось раніше за політичне. Йдеться про романтичне 

покоління Кирило-Мефодіївського братства (1840-1880 рр.) та 

позитивістське спрямування "Старої Громади" (1860-1870 рр.). На час зламу 

століть народництво пройшло декілька етапів змін та виробило два напрями: 

більш народний, етнографічний (І.Нечуй-Левицький, П.Мирний, 

П.Грабовський, Б.Грінченко та ін.) та меншою мірою народний, 

премодерністський, із залученням тенденцій західної естетики (О.Пчілка, 

І.Франко, М.Коцюбинський та ін.). Ця розрізненість, на думку С.Павличко, 

говорить про широку традицію народництва в українській культурі [142, 

С.29]. Народництво виконувало форми соціальної та культурної критики, 

вибудовувало літературно-естетичні  канони на базі відповідних культурних 

кодів. Загалом спрацьовував Шевченків міф та Франків архетип Мойсея, 

тобто служіння інтелігента народові, а також теза про тотожність 

літературного відродження національному відродженню: "Українська 

література тотожна Україні. За відсутності реальної, державної України (це 

не говориться, однак мається на увазі) література покликана заміняти її, 

виконувати її роль. Писати у відповідному стилі і напрямі – означає в 

перспективі творити реальну Україну" [142, С.31]. Суспільна функція 

літератури, на думку народників, полягала у створенні державності та 

самовизначення, які були втрачені.  

Процес становлення народницької течії в українській культурі 

завершився тим, що її домінантою стали ритуальність та культовість, 
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міфологічне мислення. Це пов'язувалось з ідеєю пошанування "батьків" нації 

та відповідальності поетів і критиків яко пророків за подальшу долю народу. 

Причому критик розумівся ідеологом, який має задавати параметри для 

письменницької праці. Це був вихователь письменника, а відтак і народу. Тут 

можемо згадати літературно-критичні праці С.Єфремова та І.Франка. Вони, 

як правило, не сприймали західні тенденції, що приходили в українську 

культуру. Так, показовим є приклад оскарження та ретельний аналіз Іваном 

Франком діяльності літературного угрупування "Молода Муза", якому був 

притаманний символістський світогляд, богемний спосіб життя та містицизм. 

Подібні угрупування зовсім не вписувались у месіанський народницький 

контекст. Втім, існував парадокс, адже сам Іван Франко завдяки 

перекладацькій та науковій діяльності відкривав новий естетичний простір 

європейського модернізму.  

Таким чином, ставало зрозуміло, що монополія народництва не є повною 

[142, С.38.]. До того ж, твори Л.Українки, О.Кобилянської, В.Стефаника, 

Г.Хоткевича, Г.Григоренка, М.Яцківа, В.Винниченка, М.Коцюбинського та 

ін. виходили за межі народництва і активно сприймали імпульси модернізму. 

Народництво зазнало кризи, про яке говорить Леся Українка у доповіді  

"Малорусские писатели на Буковине" та Софія Русова у статті "Старе і нове в 

сучасній українській літературі". Зокрема, у наведеній доповіді, що згодом 

була надрукована в журналі "Жизнь", Л.Українка закладає фундамент 

осмислення конфлікту двох "крил" української культури порубіжжя ХІХ та 

ХХ ст., модернізму та народництва. Вона розпочинає з аналізу творчості 

Ю.Федьковича, головними рисами його творчості вважає сентиментальність, 

етнографізм, перебування під впливом німецького романтизму. Усі ці 

характеристики пов'язуються з народництвом. Натомість нові автори, 

О.Кобилянська чи В.Стефаник, на думку Л.Українки, є у своїй творчій манері 

відмінні від попередників. Їхня творчість набуває рис модерності, яка 

потрібна українському народові, зазначає авторка: "Нам кажется, что, как бы 
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кто не относился к этнографическим и историческим теориям, касающимся 

малорусской национальности, но если ему интересно видеть жизнь 

малорусской нации в широком изображении и всестороннем освещении, то 

он должен пожелать этому народу или племени, языку или "наречию" 

богатой и правильно развивающейся литературы"[183].  

Отже, Леся Українка вбачала джерело розвитку та самовизначення 

української нації у творенні модерної літератури, актуальної на часі, з 

включенням до канону нової проблематики та явищ. Втім, Соломія 

Павличко, цілком слушно зауважила, що подібний письменницький та 

критичний погляд, є суголосним народницькому, оскільки Лесею Українкою, 

як і народниками, задається позиція, відповідно до якої цілеспрямовано та 

логічно має розвиватись література [142, С.40]. Проте, безперечно, Леся 

Українка окреслила орієнтир для подальшого розвитку культури української 

нації. Таким орієнтиром стала Європа з її розмаїттям нових культурних явищ, 

що поступово входили і в український простір. Тут можемо згадати 

асиміляцію на українському ґрунті таких західних ідей та віянь як модернізм 

(загальне почуття сучасності-модерності, пов’язане зі зміною естетичних 

орієнтацій, яка відбувалася наприкінці ХІХ ст. [142, С.43]), основним 

каналом  передачі якого була польська "модерна" з її антипозитивістським 

бунтом поетів "Молодої Польщі" та Станіслава Пшибишевського; філософія 

життя, зокрема праці А.Шопенгауера та Ф.Ніцше; франкомовний символізм 

(Ш.Бодлер, С.Малларме, М.Метерлінк та ін.); імпресіонізм ( живопис 

К.Моне, О.Ренуара, П.Сезанна та ін., поезії П.Верлена); неоромантизм 

(Д.Конрад, Р.Кіплінґ, Р.Л.Стівенсон, Г.Ібсен, Д.Лондон та ін.); нова драма 

(Г.Гауптманн, Г.Ібсен, Б.Шоу, А.Стріндберґ, А.Чехов та ін.). Європейська 

культура ставала частиною української культури через активну 

перекладацьку діяльність, вона була засобом розширення горизонту та 

альтернативою народницькій традиції.  
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Також з жорсткою критикою народництва та його постулатів 

(ритуальність, культовість, міфологічне мислення) виступив український 

авангардизм, зокрема футурист Михайль Семенко. Йдеться про Семенкову 

передмову "Сам" до  збірки "Дерзання" 1914 року, що спричинила скандал в 

українській літературі та збіглась у часі зі святкуванням сторіччя Шевченка. 

Про це зазначає літературознавець Олег Ільницький у статті "Шевченко і 

футуристи": "…книгарні відмовлялися взяти її на свої полиці, преса 

вирішила бойкотувати видання, і, як признався сам Семенко, "деякі щирі 

українці нахвалялися побити [авторові] морду"" [96, С.622]. Маємо за 

належне навести частину передмови "Сам" задля її подальшого аналізу в 

контексті Семенкової полеміки з народницькою традицією. Семенко, 

прагнучи оприявити нове мистецтво, звертається до "чоловіка", прихильника 

народницької (застарілої) позиції: "Немає нічого ліпшого, як розмовляти з 

тобою про мистецтво, чоловіче. Я берусь руками за боки й регочусь […]. Ах, 

з тобою страшенно тоскно…Я не хочу з тобою говорити. Ти підносиш мені 

засмальцьованого "Кобзаря" й кажеш: ось моє мистецтво. Чоловіче, мені за 

тебе соромно…Ти підносиш мені заяложені мистецькі "ідеї" й мене канудить. 

Мистецтво є щось таке, що тобі й не снилось. Я хочу тобі сказати, що де є 

культ, там немає мистецтва […]. А ти вхопивсь за свого "Кобзаря", від якого 

тхне дьогтем і салом. І думаєш, що його захистить твоя пошана. Пошана твоя 

його вбила […]. Я не приймаю такого мистецтва. Як я можу шанувати тепер 

Шевченка, коли я бачу, що він є під моїми ногами? […]. Якби я отсе тобі не 

сказав, що думаю, то я б задушився в атмосфері вашого "щирого" 

українського мистецтва. Я бажаю йому смерти. Такі твої ювілейні свята. 

Отсе все, що лишилося від Шевченка. Але не можу й я уникнути свого 

святкування. 

          Я палю свій "Кобзар" " [96, С.626].  

  Щоб правильно зрозуміти цю передмову, на думку О.Ільницького, слід 

усвідомити її два ключі – тематичний і риторичний. Темою постає 
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мистецтво, адресатом – примітивна людина [96, С.626-627]. Семенко 

виступив не проти Шевченка та його визначальної ролі в українському 

культурному дискурсі, а проти "примітивного" чоловіка, заручника 

народницької свідомості. Під таким чоловіком загалом розуміється 

народницьке оточення, літературні критики (Семенко принагідно згадує 

часопис "Рада"), що створюють культ, "щире" мистецтво, яке не 

розвивається, тим самим зупиняючи культурно-національний рух. Семенко 

виступає проти спотворення образу національного генія, Т.Шевченка, а тому 

палить "Кобзар" задля його відродження на новому, сучасному мистецькому 

ґрунті. Футурист проти сліпого наслідування Шевченкових зразків та їхньої 

ритуалізації. Можемо сказати, що Семенко прагне залучити Шевченка до 

актуального європейського контексту, підкреслити ті моменти його творчої 

біографії, що є співзвучними актуальним українським запитам.  

Окрім Семенка, у "реабілітації" образу Шевченка брали участь інші 

футуристи, Ґео Шкурупій, Євген Яворовський, Віктор Вер, Ґео Коляда, 

Олександр Корж, себто учасники "Нової генерації", період існування якої 

охоплював  20 рр. ХХ ст.. Прикметно, що вже радянська літературна критика 

продовжила багато в чому народницьку лінію, лишень роблячи з Шевченка 

не "батька-божка" (вислів О.Коржа), а революціонера з марксистко-

ленінськими ідеалами. Ґео Коляда каже, що з Шевченка зробили 

"національне опудало": "…зробили канона / і наділи на Шевченка ковпак та 

свиту / і разом як блазня / виставляють напоказ, і репетують…" [96, С.633].  

Як бачимо, інтерпретація образу Тараса Шевченка набувала рис нового 

пошуку культурної та національної самоідентичності. Позбавлення від 

"бальзамування" біографії Кобзаря [96, С.634], вписування його в 

європейський контекст (богемний поет, геній) було водночас вписуванням 

історії української культури та нації в європейський простір. Слушними тут 

видаються слова Ґео Шкурупій: "Боротьба з оточенням і урядами – це доля 

геніїв, що дають людськості нові ідеї" [96, С.636 ]. Такою була  боротьба 
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футуристів та інших літераторів, чиє покоління за визначенням Юрія 

Лавріненка прийнято називати "Розстріляне Відродження". Йдеться про 

культурних діячів 20-30 рр. ХХ ст.: неокласиків (М.Зеров, П.Филипович, 

М.Драй-Хмара, М.Рильський, Ю.Клен), В.Петрова-Домонтовича, М.Куліша, 

В.Свідзінського, Т.Осьмачку, Д.Фальківського, Є.Плужника, О.Влизька, 

М.Хвильового, В.Підмогильного, Г.Косинку, Б.Антоненко-Давидовича, 

Ю.Яновського, Леся Курбаса та багатьох інших. Виступаючи проти 

продовження ретроградних народницьких традицій, а надалі й проти 

панування соцреалістичного методу в мистецтві, якого вимагала 

новостворена радянська система, ці письменники спрямували свій інтерес до 

актуальних філософських течій та їхнього стосунку до українського ґрунту, 

створили ту творчу атмосферу, завдяки якій вдалось зберегти національну 

культуру з її засадничими характеристиками.  

Втім, увесь матеріал, написаний протягом 1917-1933 рр. був 

заборонений після 1933 року і знищений внаслідок нового курсу Москви на 

розгром і колоніальну провінціалізацію України [103], репресій української 

інтелігенції 1937 року. Далі сценарій подій був ще більше невтішним. Про це 

зазначає відомий український діаспорний культуролог, літературознавець та 

мовознавець, Юрій Шерех, у статті "Українська еміґраційна література в 

Европі 1945 – 1949. Ретроспективи й перспективи". Шерехові самому 

довелося брати участь в цьому етапі українського літературного життя, тому 

він вказує: "Війна 1939 – 1945 рр. спричинилася до цілковитої ліквідації того 

стану, в якому перебувала українська література перед тим. Спочатку 

окупація Волині й Галичини большевиками знищила всю видавану там 

пресу, а більшість письменників і критиків змусіла тікати на захід від Сяну, 

внаслідок чого постали або посилилися до тогочасні еміґраційні літературні 

осередки, - передусім Краків і Прага. Далі всі українські землі були 

окуповані німецьким і румунським військом. В умовах німецької окупації 

теж була виключена всяка можливість оформлення різних літературних груп 
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і організацій" [206]. Спроби організації незалежних видань ("Українське 

слово", "Літаври" у Києві), що мали на меті проявлення суверенного 

українського характеру були подавлені, а їхні редактори та поети, такі як 

Олена Теліга, Іван Ірлявський були знищеними в Гестапо. В Галичині на той 

час у вузьких межах була дозволена самостійна видавнича діяльність 

українців, хоча й під суворим наглядом цензорів ("Українське видавництво" з 

місячником "Наші дні", під редакцією М.Струтинського та спроба видання 

роману-газети "Вечірня година").  

До важких умов видання творів додавалися постійні політичні 

переслідування українських діячів: заарештованими були А. Любченко, У. 

Самчук, Ю. Косач та ін.; розстріляними О.Ольжич, Є.Фомін, названі вище 

О.Теліга, І.Ірлявський та ін.; до Німеччини вислано на примусову працю 

О.Стефановича, Л. Полтаву та ін.. Не зважаючи на це, протягом років війни 

вийшли знакові твори української літератури: "Тигролови" І.Багряного, 

"Старший боярин" Т.Осьмачки, "Юність Василя Шеремети" У. Самчука. 

Таке пожвавлення, вважає Ю.Шерех, було спричинене хвилею 

більшовицької окупації на східних та центральних землях, що зумовила 

зосередження творчих сил у Львові. Проте, цей етап був короткотривалим, 

оскільки евакуація Львова означала припинення видавничої діяльності, 

ліквідацію літературних осередків і розпорошення письменників по різних 

закутках Німеччини, зокрема у табори ДіПі [206]. 

Відірвані від Батьківщини, митці були змушені думати про збереження 

фізичного існування, оскільки умови життя в різних місцевостях Німеччини 

та Австрії означали фактичне животіння. Однак, дуже швидко пробудився 

запит на реактивізацію української літератури як реактивізацію власної 

культурно-національної ідентичності. У цьому контексті варто згадати 

об'єднання  українських письменників та критиків в еміграції під назвою 

"Мистецький український рух" (скорочено МУР), до складу якого увійшли 

І.Багряний, В.Петров, В.Барка, Ю.Косач, І.Костецький, І.Майстренко, 
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Л.Полтава, Ю.Шерех, К.Гриневичева, Л.Коваленко, Н.Левицька-Холодна, 

О.Лятуринська, Д.Гуменна, Є.Маланюк, У.Самчук та ін.. МУР у своїй 

декларації оголосив, що його головним завданням є "у високомистецькій, 

досконалій формі служити своєму народові і тим самим завоювати собі голос 

та авторитет у світовому мистецтві. Відкидаючи все мистецьке недолуге та 

ідейно-вороже українському народові, українські мистці об’єднуються для 

того, щоб у товариській співпраці змагати до вершин справжнього і 

поважного мистецтва" [206]. Таким чином, МУР вважав, що вся еміграційна 

література має спільний ідеологічний фундамент, а також засвідчував, що 

література має перестати бути служницею політики й сприяти утвердженню 

українського духовного життя через мистецтво.  

МУР почав випускати  "Збірники літературно-мистецької проблематики 

МУР", які виходили після різноманітних конференцій цієї літературно-

культурної організації та створили платформу для творчих дискусій. Саме у 

них засвідчено історію шукання органічно-національного стилю, про який 

Шерех написав у статті "Стилі сучасної української літератури  на еміґрації" 

[205]. Національно-органічний стиль мав виявити особливості української 

духовності як у змісті, так і у формі літературних творів. Він був відкритим 

до попередніх напрямів (футуризм, неокласики, символізм)  та актуальних 

мистецьких практик. Цей стиль передбачав логічне повернення до 

національних джерел на основі синтезу попередніх традицій. Варто 

наголосити, що дефініція "органічно-національний стиль" чи "національна 

література" за Шерехом не передбачала повернення до етнографізму. 

Літературознавець підкреслював, що він розуміє українську націю як 

суверенну європейську, націю, "яка тому претендує на місце в Європі, що 

має що свого Європі сказати" [204].  

За зразок національно-органічного стилю Шерехові слугували твори 

Самчука, Багряного, Осьмачки, Барки. Як зазначає С.Павличко, подібні 

пошуки не руйнували український ізольовано-патріархальний стиль, а 
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пробували воскресити його, наповнити новою енергією. Втім, вони радше 

створювали проект модерного народництва, адже залишались у межах 

народницької естетичної парадигми [142, С.291]. Пізніше сам Шерех назвав 

тезу про національно-органічний стиль візіонерством і наївністю. Можливо, 

ця думка пролунала завдяки переосмисленню Шерехом корпусу 

літературних творів, авторів яких спершу він назвав "європеїстами" 

(Костецький, Косач, Домонтович та навіть Багряний). "Європеїсти", на його 

думку, мали перейти до національно-органічного стилю.  

Такий погляд мав і Улас Самчук, виголошуючи ідею "великої 

літератури", що мала б стати найвищим виявом душі народу, його мислення, 

підсумком його історії, тобто української культурно-національної 

ідентичності. До "великої літератури" письменник зарахував Шевченка, 

Франка, Українку. Класика є каноном, що, вважає Самчук, визначає сучасну 

мистецьку платформу.  

Різні погляди на роль літератури у процесі становлення ідентичності 

української нації спричинили кризу в МУРі. Спробою дійти згоди став 

випуск альманаху "Хорс", до якого залучились Юрій Шевельов (Шерех), Ігор 

Костецький та Віктор Петров (Домонтович). Вони запропонували, як пише С. 

Павличко, "жадану формулу" для мистецької орієнтації, а саме – романтизм, 

що охоплював різноманітні параметри, був своєрідним синтезом, а за свою 

головну художню ознаку мав ритмізацію, за якою мистецтво асоціативно 

співдіє з життям [142, С.296]. "Хорс" виступив за культуру, творену в 

інтелектуальному напруженні, сповнену протилежностями. Цю ж тезу 

підхопив мистецький журнал "Звено" (1946-1947, м. Інсбрук).  

Зважаючи на парадигму пошуків МУРу, С.Павличко каже, що питання 

модернізму та народництва, як і на початку ХХ ст., поєднувалося з ширшим 

питанням "Європи" ("Заходу"), до якого, так чи інакше, приходило кожне 

покоління українських письменників. Західні культурологічні, літературні, 

філософські течії у поєднанні з "органічно-національним" стилем або 
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"великою літературою" мали потрясти Європу, вважали МУРяни, тому був 

покладений початок ретельному вивченню екзистенціалізму, сюрреалізму. 

Зокрема, у ряді публікацій журналу "Арка" (1947-1948 рр.) [142, С.301-305]. 

Елементи екзистенціальних розмислів, сюрреалістичні візії можемо 

спостерігати у творах Домонтовича та Костецького, які створили "складні", 

багаторівневі для інтерпретації твори.  

Окрім культурологічної та літературної полеміки, що спричиняла 

незгоду у рамках МУРу, були і суто зовнішні чинники, які підсилили дух 

конфлікту і поступовий розпад організації. Серед таких: смерть Ю.Клена, 

К.Гриневичевої, А.Гарасевича у 1947 р., Л.Мосендза – у 1948 р.; зникнення 

В.Петрова з Німеччини у 1949 р., грошова реформа в Німеччині 1948 р., яка 

унеможливлювала фінансування українських видань. Загалом, 1949 р. діпісти 

виїхали з Німеччини до країн Північної Америки, еміграційне літературне 

життя завмирає і подальші спроби його реорганізації не були вдалими [142, 

С.314].  

На території СРСР українське культурне відродження стало можливим 

лише в період так званої «хрущовської відлиги» після смерті Сталіна. 

Відбувся 20-ий з’їзд Комуністичної партії (14-25 лютого 1956 року), де 

пролунало гасло ліквідації культу особи та осудження режиму сталінізму. 

Ситуація  «потепління» сприяла частковій реабілітації представників 

«Розстріляного Відродження», що перебували в таборах, а також появі 

молодої плеяди митців, які утворили рух «шістдесятництва». Йдеться про 

творчість таких поетів як В.Симоненко, І.Драч, М.Вінграновський, 

Л.Костенко, Д.Павличко та ін.; прозові шукання Є.Гуцала, В.Дрозда, 

В.Шевчука, Гр. Тютюнника та ін.; живопис А.Горської, В.Зарецького, 

О.Заливахи та ін.; потужну течію літературної критики та публіцистики, 

представлену іменами І.Дзюби, І.Світличного, Є.Сверстюка, 

М.Коцюбинської, В.Чорновола, Ю.Бадзя та ін.; кінематограф, осердям якого 

стали стрічки С.Параджанова та Ю.Іллєнка, ролі І. Миколайчука.  
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Шістдесятники не мали єдиної стильової течії, у кожного з них був 

власний творчий світ, однак їх об’єднувало відкриття свободи слова, пошук 

ідентичності та відродження національної ідеї. У цей період важило не так 

естетичне новаторство, як віднайдення за допомогою мистецтва тих 

моральних рис, що є притаманними українському народові, а також їхнє 

осучаснення на ґрунті актуальних культурно-філософських ідей. Прикладом 

тут може слугувати концепція «простої людини», висловлена у наступних 

рядках Василя Симоненка: «Найчистіша  душа  незрадлива, / Найскладніша 

 людина  проста» [172, С.85]. Відтак, шістдесятники воліли представити 

цінність кожної людини у своїй неповторності, у своєму існування тут-і-

тепер (екзистенціальні мотиви), у збереженні автентичних рис перед 

викликами часу (медитативні вірші І.Драча, присвячені осмисленню науково-

технічної революції та її наслідкам) та утвердженні вітаїстичного погляду на 

життя.  

Втім, таке відкриття свободи творчості тривало досить недовго. Вже 

1968 року КПРС припинила політику лібералізації та знову вдалося до 

встановлення цензури. Це було пов’язано з внутрішніми конфліктами у лавах 

партії, відставкою Хрущова,  а головним чином з  входженням радянських 

військ до Чехословаччини. Влада знову потребувала укріплення власних 

позицій через тоталітаризм, митці ж становили загрозу, оскільки мали 

демократичні позиції. З цього часу розпочинаються арешти інтелігенції, 

заборони на участь в культурницьких процесах. Рух шістдесятників 

припинився. Окремі учасники перейшли на офіційні позиції (наприклад, 

І.Драч), Ліна Костенко прийняла рішення літературного мовчання на довгі 

роки, але у той час було розпочато дисидентський рух, який знаменував нову 

віху обстоювання права української нації на самовизначення та існування, 

висловлював незгоду з офіційною політикою.  

Ідеологічною основою дисидентського руху було шістдесятництво, а 

духовними лідерами виступили публіцисти Іван Дзюба та Євген Сверстюк, 



74 

 

 

поети Василь Стус, Іван Світличний, Іван Калинець. Від початку дисидентам 

не так йшлося про вихід України з СРСР, як про припинення роботи апарату 

репресій, зміну культурної політики. Однак радянська влада вбачала у цьому 

сепаратистські прояви та застосовувала «каральні заходи». Чи не 

найвідомішим з них було звільнення лідерів інтелігенції (В.Стуса, І.Дзюби та 

В.Чорновола) з роботи та неможливість подальших публікацій після 

прем’єри стрічки С.Параджанова «Тіні забутих предків» 1965 року, де вони 

критикували репресивні дії влади. До того ж, дуже швидко було створено 

управління КДБ, яке мало слідкувати за інакомислячими. Попри всі утиски 

дисидентам  вдавалося поширювати власні матеріали через самвидав 

(суспільно-політичні праці, передруки, інформація про акції тощо). Можемо 

згадати такі праці як «Правосуддя чи рецидиви терору?» В.Чорновола, 

«Інтернаціоналізм чи русифікація?» І.Дзюби, періодичне видання 

«Український вісник» І.Світличного. Серед важливих акцій було вшанування 

22 травня пам’яті Тараса Шевченка. Інтелектуали збирались біля пам’ятника 

Шевченкові навпроти Університету, читали поезії. Однак, 1967 року це 

мирне зібрання розігнала міліція, було заарештовано 4 учасників. Обурені 

люди влаштували ходу до ЦК партії, провели демонстрацію, завдяки якій 

учасників звільнили.  

Провладні каральні дії не залишались без гострої критики, що подекуди 

доходила до фізичного протесту. Так, 1968 року активіст Василь Макух 

спалив себе на Хрещатику зі словами «Хай живе Україна!». Апогеєм 

трагічних подій стало вбивство Алли Горської у 1970 році, що знайшло 

відгомін у новій хвилі протестів. Влада забороняла висувати версії смерті 

художниці, проте поширювалися різноманітні чутки, ба навіть за кордоном.  

1972 року стався генеральний погром руху за українську ідентичність та 

соборність. До ув’язнення та вислання до таборів Мордовії було засуджено 

Стуса, Дзюбу, Чорновола, Сверстюка, Світличного, Осадчого, Коваленка, 

Мельничука та ін.. Після цього єдиною надією на культурний та 
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національний порятунок стало підписання Союзом Гельсінської угоди  про 

права людини. Дисиденти одразу створили групи, які мали наглядати за 

діями Кремля та обстоювати інтернаціональний захист прав людини. Очолив 

Гельсінську групу письменник Микола Руденко, який перекваліфікувався з 

партійного діяча на дисидента. Також до її складу увійшли діячі, що відбули 

заслання: В.Стус, В.Чорновіл, Л.Лук’яненко та ін.. Відновився випуск 

бюлетенів, інформаційна діяльність дисидентів. Проте, вже у 1980 році 

почалося відновлення репресивної хвилі, окремих учасників було повторно 

засуджено до таборів,  з яких дехто не повернувся (трагічна доля В.Стуса).  

Звісно, подібна активна дисидентська діяльність знайшла відображення 

у творах поетів. Слід назвати «Ґратовані сонети» І.Світличного, «Відчинення 

вертепу» І.Калинця, «Веселий цвинтар», «Палімпсести» В.Стуса тощо. 

Цікаво, що поруч з переважним чином громадянською лірикою дисидентів  в 

українській літературі з’являється феномен Київської поетичної школи, що 

через звернення до глибинних фольклорних начал та філософії намагалась 

виробити свій погляд на українську ідентичність. Саме Київська школа 

безпосередньо вплинула у подальшому на становлення сучасної української 

літератури як носія культурно-національної ідентичності, що є об’єктом 

дисертаційного дослідження.  

Київська школа поезії насамперед пов’язується з іменами Василя 

Голобородька, Миколи Воробйова, Віктора Кордуна та Михайла Григоріва. 

Хоча довкола них гуртувалась велика кількість поетів (В.Рубан, М.Саченко, 

В.Отрошенко, Н.Кир’ян, М.Рачук, Т.Каунова, П.Марусик та ін.), з часом інші 

знайшли відмінні поетичні шляхи в силу причин суспільного характеру, 

психологічних засад, природи таланту. Таким чином, виокремилась названа 

четвірка. Про це пише В.Кордун у статті «Київська школа поезії – що це 

таке?[99, С.30-31]. Їх об’єднало не лише навчання у Київському університеті 

(В.Голобородько, В.Кордун – філологічний факультет, М.Воробйов – 

філософський), але й новий струмінь поезії, що зародився у творчості 



76 

 

 

В.Голобородька і не став продовженням тенденцій шістдесятництва: 

«Замість політичної двозначності, до якої так часто вдавалися шістдесятники, 

в поезію вступив непідробний драматизм народного буття – саме буття, а не 

життя, бо життя має й певні тимчасові ознаки, які не притаманні глибинній 

екзистенції народу. Замість номінативної народності робилася спроба 

відродження міфо-поетичної свідомості […], був здійснений поворот до 

первісної основи буття» [99, С.30-31]. Пошук української ідентичності у 

поетів Київської школи відбувався через звернення до архетипів та структур 

української міфологічної свідомості, трансформацію давніх символів, їхнє 

наповнення новим змістом. Вони працювали у такому контексті, ніби 

свободу народу вже здобуто, «пишучи так, ніби те, за що ще тільки треба 

було боротись, а саме: національна і суспільна свобода – вже настали» [99, 

С.29]. Тобто, якщо у шістдесятників та дисидентів загальне переважало над 

індивідуальним, то у Київської школи навпаки : через індивідуальне 

звернення до первісних начал мало відбуватись становлення української 

ідентичності. Так, Миколі Воробйову було притаманне специфічне бачення 

відомих, буденних речей. Через асоціативність та герметичність образів 

природи він підводив до розуміння укорінення індивіда в ландшафт, місце 

пам’яті: «Розсипані між торішнього листя каштани / потріскують у зеленім 

вогні. / Я поминаю потемніле срібло калюж, / я ступаю на вологий хідник / із 

пелюстками сутінку, / із синіми квітами в щілинах. / Бути…»  [49, С.151]. 

Подібну сакралізацію місць та речей, що несуть пам'ять про минуле, а отже і 

про власні витоки, простежуємо  у Віктора Кордуна та  Михайла Григоріва. 

Вони вважали, що через декодування символів та знаків природи можна 

відновити забутий пласт українського прадавнього буття. Мотиви їхньої 

творчості цілком співзвучні з поезією Ф.-Г. Лорки, який подібним чином 

звертався до іспанського читача та занурював його у нове прочитання 

відомого ландшафту. Для порівняння можна навести «Сомнамбулічний 

романс» Лорки : «Verde que te quiero verde. / Verde viento. Verde ramas. / El 
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barco sobre el mar / y el caballo en la montaña...» [222, P.234
2
] ) та «Повільне 

мовчання дерева…» М.Григоріва («Повільне мовчання дерева немов травою 

яма / замкнуло блідий пісок що навпроти руки пропадає», [58, С.176]) чи 

«Тиша» В.Кордуна («Мовчуще / стояла між нами / смолиста поліська ніч, - / 

безмежна і безгомінна», [100, С.164]). Відтак, життя сприймалось ними в 

самочинному русі, де людина завдяки своїй духовності є рівновеликою 

природі та Всесвіту.  

У поезіях Василя Голобородька переважало трагедійне світосприйняття. 

Через переосмислення фольклорних символів та створення оригінальних 

метафор (наприклад, його відома метафора «золоті глечики груш» з 

однойменного вірша) він передавав страдницьке життя поетів, які висловили 

незгоду з режимом, картини психологічних знущань над ними. За висловом 

Івана Дзюби, це були безпосередні переживання, наївні, дитинні [73, С.5-16]. 

Голобородько сам переживав зв'язок з поетами, які вже пішли (вірш 

«Побачення з Косинкою»), та стверджував, що їхнє слово має пробудити 

націю, тобто відродити втрачену колись ідентичність: «Але їм не 

перекричати / щебету кривавих солов’їв. / Ні, нізащо не перекричати! / Як не 

зачинити благенькими дверцятами промов, / як не затулити пам’ятником чи 

прапорами, / як не засипати землею» [57, С.130-131].   

 Розглянуті вище літературні тенденції в українській культурі 60-70 рр. 

ХХ ст.  та досвід попередників стимулювали появу нової письменницької 

хвилі, вісімдесятників. Йдеться, перш за все, про такі імена як 

Ю.Андрухович, О.Забужко, О.Ірванець, В.Неборак, І.Римарук, В. 

Герасим’юк, І.Малкович та ін.. Саме на долю цього покоління випала участь 

у процесах, пов’язаних зі здобуттям української незалежності, звільненням 

від офіціозу, актуалізацією історичної пам’яті, а, отже, з комплексом 

проблемних питань творення культурно-національної ідентичності. Це був 

дискурс, який виходив за суто літературні межі, охоплюючи філософське 

                                                 
2
 У перекладі М.Лукаша початок «Сомнамбулічного романсу»  звучить так: «Я люблю тебе в зеленім. / 

Зелен вітер. Зелен явір. / Човен в морі смарагдовім, / кінь у горах темно-ярих».  
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переосмислення стану української культури, мови, та створення нового 

контексту (література дев’яностників  та двотисячників), в якому має бути 

відкинута радянська ідеологія та соцреалістичні міфи.  

Мистецтво, таким чином, гостро відреагувало на стан суспільних 

відносин, виявивши знову свої діагностичні та терапевтичні функції, адже 

воно має безпосередній стосунок до культурного ґрунту суспільного буття 

індивідів. У другому розділі дисертаційного дослідження буде здійснено 

культурологічний аналіз означеної проблематики, який повинен виявити 

спосіб стосунку мистецтва, а саме літератури, до суспільства та його 

ідентичності у незалежній Україні. Це можливо завдяки безпосередньому 

зв’язку літератури з мовою як ґрунтом культурного існування 

(продемонстровано на прикладі розгляду впливу мовних чинників на 

формування культурно-національної ідентичності в європейському просторі) 

та політичної складової літератури, яка вимагає відповідальності та 

громадянської позиції автора, його причетності до певного типу владного 

дискурсу. Приклади аналізу культурно-національної ідентичності в контексті 

сучасної української літератури буде подано в третьому розділі, передовсім 

на матеріалах творів Ю.Андруховича, О.Забужко та С.Жадана як 

найяскравіших літературних репрезентантів динаміки становлення 

культурно-національної ідентичності.  

 

 

Висновки до першого розділу 

 

У розділі було проаналізовано концепції, що прояснюють витоки 

поняття ідентичності, яке наразі дискутується у різних сферах гуманітарного 

знання, що дозволило зробити наступні висновки: 

-  поняття ідентичності приходить у гуманітарний дискурс зі сфери 

психології і розглядається дослідниками (філософами, культурологами, 
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психологами, соціологами, літературознавцями та ін.) як  психологічне 

уявлення людини про своє «Я», що характеризується суб’єктивним 

чуттям своєї індивідуальної самототожності та цілісності. Варто 

сказати, що ідентичність є результатом процесу ідентифікації. 

Ідентифікація – це психічний динамічний процес ототожнення 

(уподібнення) людини себе з Іншим або ж виявлення риси, на основі 

якої людина може бути співвіднесена з певним типом.  

- важливими для розуміння культурно-національної ідентичності, яка є 

предметом нашого дослідження, стали концепції З.Фройда, Е.Еріксона, 

М.Бубера, представників гуманістичного напряму в психології 

(В.Франкл, Р.Ліфтон та ін.). З.Фройд був одним з перших, хто 

наблизився до тлумачення культурної ідентичності. Так, у есе 

«Психологія мас та аналіз людського Я» він зазначив, що кожен 

індивід є частиною множинності мас, що пов’язані сіткою 

ідентифікацій. Людина, що вибудовує ідеал свого Я, керується, відтак, 

множинністю зразків та моделей поведінки. Ця ж думка 

прослідковується у працях Е.Еріксона, якого вважають класиком у 

розробці питання ідентичності. Еріксон виокремив тип соціальної 

ідентичності, яка співпрацюючи з Я-ідентичністю, забезпечує 

соціальну інтеграцію та адаптацію людини, її включення у різні 

спільноти. Ґрунтовним є зауваження Еріксона про те, що індивід і 

група переживають психосоціальні кризи ідентичності. Вони є 

неуникним етапом на шляху до більш сталої ідентичності, оскільки 

демонструють нерелевантність суспільних ідеалів та цінностей 

певному історичному періодові. Криза змушує шукати нові духовні 

орієнтири для індивіда чи певної спільноти. Ми зазначили, що 

становлення нової ідентичності та орієнтирів у посткризовий етап 

можливе у діалогічному спілкування «Я-Ти» (визначення М.Бубера), у 
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комунікації, де Інший сприймається у своїй неповторності та не 

редукується до мого досвіду.  

- огляд філософських та психологічних концепцій дозволив нам 

визначити культурно-національну ідентичність як складний комплекс 

уявлень людини про своє «Я» у стосунку до культурної традиції нації, з 

якою вона себе ототожнює. Культурно-національна ідентичність має 

груповий характер та вибудовується у процесі діалогу ідей, образів, 

цінностей, культурних кодів, моделей поведінки, вчинків тощо. Тобто 

простором культурно-національної ідентичності є ті сфери суспільного 

життя (мистецтво, наука тощо), де переплітаються між собою його 

статичний та динамічний виміри: звернення до традицій певної групи, 

збереження її культурних особливостей, паттернів та сучасний діалог, 

комунікація, у річищі якої відбираються складові елементи, необхідні 

для становлення культурно-національної ідентичності на якісно новому 

історичному етапі. 

- зважаючи на отримані результати, провідною методологією 

дослідження було обрано конструктивізм. Конструктивізм розглядає 

процес ідентифікації як творчу діяльність індивіда: спільні елементи 

культури (традиції, тексти, цінності тощо), історична пам'ять, назва 

певної групи індивідів є результатом національної відбудови та 

кристалізації. Тобто культурно-національна ідентичність 

підтримується, змінюється, модифікується соціальними стосунками. 

Цей аспект було проаналізовано на матеріалі праць П.Бергера та 

Т.Лукмана, Е.Ґелнера, М.Ґібернау, Д.Джозефа, В.Тишкова та ін..  

- у межах конструктивістського підходу вирішальну роль у становленні 

культурно-національної ідентичності грають національна мова та 

література. Вони формують культурну та мовну матрицю, яка дозволяє 

пояснити відмінності однієї нації від іншої та консолідувати спільноту. 

Це відбувається завдяки взаємозв’язку між створенням народної мови 
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та національно-консолідуючої оповіді, прецедентного тексту, наративу, 

що відкриває або поновлює національний простір та культурну 

традицію. У дослідженні це продемонстровано на прикладі Данте 

Аліг’єрі , Ф. Петрарки, М. Сервантеса, Ф.Рабле, У.Шекспіра, 

О.Пушкіна. Серед українських текстів значна увага приділена «Енеїді» 

І.Котляревського та «Кобзареві» Тараса Шевченка, а також бароковій 

культурній традиції, оскільки вона підготувала ґрунт для переходу до 

нового етапу української мови та літератури, для подальшого 

створення національно-консолідуючого міфу (визначення О.Забужко) у 

«Кобзарі» Шевченка. «Енеїда» була розглянута нами як текст, який все 

ще остаточно не заперечував колоніального існування української 

нації, а радше продемонстрував творення локальної ідентичності, 

відмінної від загальноімперської у своїй мові, світогляді та культурній 

традиції. «Кобзар» як текст-ядро Шевченкового національно-

консолідуючого міфу сформував культурну та мовну матрицю, яка 

поклала початок мистецьким пошукам культурно-національної 

ідентичності. Шевченків наратив оприявнив такі складові української 

ідентичності як цілепокладання, воля народу як шлях його 

самопізнання, свобода та розбудова нації. 

- для формування світоглядних та естетичних настанов вже сучасної 

української літератури, яка бере безпосередню участь у процесі 

культурно-національної ідентифікації велике значення мали не лише 

твори класиків, національних геніїв (Котляревський, Шевченко, 

Франко, Українка), але й мистецькі рухи та напрями ХХ ст. 

(авангардизм, «Розстріляне Відродження», література МУРу, 

шістдесятників, Київської школи поезії). Загалом історія української 

літератури кін. ХІХ – 70 рр. ХХ ст. демонструє дві тенденції рогляду 

питання культурно-національної ідентичності: народницьку і модерну. 

Фундамент народницької тенденції заклали суспільно-політичні 
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програми кін. ХІХ – поч. ХХ ст. (так зване народовство), метою яких 

було звільнення від існування української нації в межах імперського 

самодержавства та  пробудження її ідентичності шляхом ретрансляції 

специфічних культурних кодів, наприклад, Шевченкового образу  

Кобзаря або Франкового Мойсея. Народницька тенденція поєднує у 

собі літературне письмо, критику культури та політики. У ХХ ст. 

спробою поновлення народництва у більш сучасних формах став 

національно-органічний стиль МУРу. Модерна тенденція вступає у 

полеміку з народництвом та наголошує на включенні актуальних 

культурних та філософських ідей до розгляду питання української 

культурно-національної ідентичності. Яскравим прикладом виступає 

діяльність футуриста Михайля Семенка, який вказав на те, що 

народництво створює ретроградний культ замість мистецтва та зупиняє 

тим самим культурно-національний рух. У свою чергу, сучасне 

мистецтво має  віднайти серед різноманіття культурно-філософських 

ідей саме ті, які відповідали би українському світогляду та культурній 

традиції, тобто поєднати синхронний та діахронний аспект, статичний 

та динамічний зріз існування нації. Ця тенденція характеризує 

модерністів (Л.Українку, О.Кобилянську, частково І.Франка, поетів 

«Молодої Музи» та ін..), митців «Розстріляного Відродження», 

шістдесятників, дисидентів та поетів «Київської школи поезії». 

-  кожен з означених етапів історії української літератури 

продемонстрував, що діяльність українського письменника є соціально 

ангажованою. Він відповідає на суспільно-політичні запити епохи та 

створює образи, що конституюють процес культурно-національної 

ідентифікації.  
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РОЗДІЛ 2. СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ КУЛЬТУРНО-

НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ: СПЕЦИФІКА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ 

 

2.1. Культурна пам'ять як елемент культурно-національної 

ідентичності 

 

Культурно-національна ідентичність є складним комплексом уявлень 

людини про своє «Я» у стосунку до культурної традиції певної нації, з якою 

вона себе ототожнює. Одним з головних структурних елементів цього 

стосунку є культурна пам'ять, оскільки вона акумулює спогади, що 

пов’язують індивіда з нацією. Тобто індивід визначає себе через те, що він 

згадує та забуває разом з іншими представниками нації. Оскільки ми 

застосовуємо концепт культурної  пам'яті у дослідженні культурно-

національної ідентичності та визначаємо культурну пам'ять як її важливий 

елемент, постає завдання  ретельного аналізу цього концепту.  

Варто зазначити, що концепція культурної пам'яті (kulturelle 

Gedaechtnis), яка належить німецьким культурологам та історикам, Яну та 

Аляйді Ассман, є продовженням досліджень колективної пам'яті, розпочатих 

у 20-х рр. ХХ  ст.. Саме у 1925 році вийшла теоретична монографія 

французького соціолога Моріса Хальбвакса (1877-1945), що мала назву 

"Соціальні рамки пам'яті" та була присвячена проблематиці колективної 

пам'яті. М. Хальбвакс працював у річищі соціології та був учнем школи Е. 

Дюркгайма, однак його праця вийшла далеко за межі соціологічної науки, 

створивши перспективу для подальших студій пам'яті, які є важливими для 

дисертаційного дослідження.  

М. Хальбвакс розпочав з психологічного аналізу процесів пам'яті та 

дійшов висновку, що навіть у свідомості окремого індивіда запам’ятовування 

та пригадування фактів відбувається під впливом "рамок" та "орієнтирів", які 

задає суспільство. Наприклад, мовленням чи уявленням про простір та час. 

Розглядаючи у цьому аспекті сон, Хальбвакс каже, що люди та речі, які 

зустрічаються нам уві сні, не створюються нами знову, а беруться з досвіду, з 
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пережитого, адже ми пізнаємо ці образи, називаємо та інтерпретуємо за 

допомогою спільних понять. Отже, розрізнюючи речі та дії, людина стає на 

позицію суспільства [194, С.93-94, С.117].  

Інструментом розгляду соціальної складової пам'яті для Хальбвакса є 

рамка (cadre). Він запозичує це евристичне поняття у Дюркгайма. Вихідним  

для його розуміння є наступне питання: чи складається рамка та її зміст 

(спогади) з різної субстанції (за аналогією до рами картини та образами, 

представленими всередині неї) чи є однорідними? [92, С.10]. Для Хальбвакса 

рамка та спогади є гомогенними: "рамка та події тотожні за природою: події 

суть спогади, але і власне рамка складається зі спогадів. Ці два роди спогадів 

відрізняються тим, що другі є більш тривалими, завжди помітні для нас, і ми 

користуємося ними для пригадування та реконструкції перших" [194, С.135]. 

Отже, спогади поділяються на два різновиди: соціально санкціоновані, які 

цікавлять не лишень індивіда, але й усе суспільство, вони передаються, 

підтримуються; на основі соціально санкціонованих спогадів кожен індивід, 

за Хальбваксом, будує власні спогади, тобто перші є рамкою (орієнтирами) 

для інших.  

Ще одним важливим зауваженням є те, що рамку спогадів утворюють 

час та простір. Для Хальбвакса вони є соціальними конструкціями, на їхнє 

конструювання (а не на фіксацію окремих спогадів-"орієнтирів") скерована 

робота суспільства з формування колективної пам'яті [92, С.11]. Про це 

зазначається у пізнішій праці Хальбвакса "Колективна пам'ять". Наші 

уявлення про простір , вважає він, проходять через соціальні групи, які 

обживають його. У свою чергу, час розуміється як потік колективних 

психічних процесів: "Передбачається, що потокові спогадів варто лише 

проникнути у відкритий нами для нього канал – і далі він вже сам собою у 

нього вливається і тече" [194, С.64].  

Для Хальбвакса ключовим моментом його концепції є роль мови у 

роботі пам'яті. Мова є мінімальною рамкою, зразком соціального факту, адже 
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людина за власною волею не може обирати мову, у власному лексиконі вона 

оперує напередзаданими словами: "…словесні конвенції створюють водночас 

і найелементарнішу, і найстійкішу рамку колективної пам'яті"[194, С.118].    

Важливим відкриттям Хальбвакса, на думку дослідника С.Зенкіна, стала 

історизація колективної пам'яті. Оскільки пам'ять є соціальним фактом, то не 

лише зміст спогадів "локалізується" у часі шляхом  зв’язку з хронологічними 

орієнтирами, але і сам факт пригадування чи запам’ятовування має 

просторово-часове і соціально-класове датування, тобто є історичним [92, 

С.18].  

Отже, Хальбвакс представив позицію, згідно з якою пам'ять є не суто 

індивідуальним процесом зберігання та передачі інформації, його діяльність 

забезпечується соціальними рамками. 

Погляди Хальбвакса стали поштовхом для створення нових концепцій 

колективної пам'яті та її зв’язку з проблематикою ідентичності. Завдяки 

рецензії французького історика, Марка Блока, на книгу Хальбвакса 

"Соціальні рамки пам'яті", ідеї колективної пам'яті потрапили у дискурс 

Школи Анналів. Зокрема, можемо назвати працю Жака Ле Гоффа "Історія та 

пам'ять" (1988). Він вказав на роль колективної пам'яті в конституюванні 

культурно-національної ідентичності, порівнявши її відсутність з амнезією, 

яка несе порушення індивідуального порядку. Відсутність у народів чи націй 

колективної пам'яті   (або її втрата) несе порушення колективної ідентичності 

[104, С. 81].  

Процес передачі та кристалізації колективної пам'яті відбувається у 

сфері міфів про походження того чи іншого народу, адже вони забезпечують 

історичне обґрунтування його існування. Так, йдеться про взаємозв’язок 

міфу, оповіді,  та історії, що освячується завдяки ритуалові. У цьому 

контексті Ле Гофф, покликаючись на антропологічні дослідження 

С.Ф.Наделя, присвячених проблематиці пам'яті у неписемних племен 

Африки, виокремлює два типи історії: 1) об’єктивну, що представляє ряд 
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фактів, описаних і встановлених відповідно до загальних хронологічних 

критеріїв; 2) ідеологічну, яка описує та впорядковує факти згідно з 

встановленими традиціями. Тобто, це і є колективна пам'ять, яка міксує 

історію та міф [104, С.84]. Подібна історія, звертаючись до міфологічних 

начал, підтримує традицію. Це саме відбувається і в художній літературі, яка 

створює тип культурного героя з певним походженням та приналежністю до 

тієї чи іншої групи, народу, нації тощо, який є носієм колективної пам'яті. У 

давніх культурах людина, яка зберігала спогади про минуле заради 

прийняття справедливого рішення, називалася мнемоном за аналогією до 

міфології, де мнемон – слуга героя, який постійно супроводжує його, щоб 

нагадувати про божественну заборону (забуття її несе смерть). З розвитком 

писемності звання мнемона перетворилось на посаду архіваріуса [104, С. 93]. 

Проте, мнемоном  свого часу можна назвати письменника, адже він, маючи 

спогади про минуле, фіксує їх, архівує, закріплюючи у письмовому вигляді, 

таким чином зберігаючи минуле задля майбутнього. На підтвердження цієї 

тези варто навести приклад греків архаїчного періоду. Вони перетворили 

Пам'ять на богиню Мнемозіну, що була матір'ю дев'яти муз. Вона посилала 

людям спогади про героїв, про визначні подвиги. Також Мнемозіна 

визначала розвиток ліричної поезії, відтак, поет – це носій пам'яті, 

натхненний давніми часами: "Поезія, ототожнена з пам'яттю, перетворює 

останню в знання і навіть в мудрість, Sophia. Поет займає місце серед 

"вчителів істини", і у часи виникнення грецької поетики поетичне слово є 

живим написом, який записується у пам'яті, як на мраморі" [104, С. 94].  

Таким чином, використовуючи письмові свідчення минулого та їхню 

актуальну рецепцію, можна сказати, як саме певна історична спільнота 

формувала свою культурну пам'ять. Ле Гофф каже, що за допомогою цієї 

інформації французький історик, Філіп Жутар простежує протистояння 

культурної пам'яті подіям, які відрізняються від тих, що складають її основу, 

а також за допомогою цього встановлюється власна ідентичність [104, 
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С.132]. Власне пошук ідентичності є для Ле Гоффа однією з 

найфундаментальніших форм діяльності сучасного індивіда та суспільства, а 

пам'ять виступає її вагомим елементом, оскільки метою культурної пам'яті є 

привнесення у процес культурно-національної ідентифікації знання, яке 

представляє досвід певної історичної спільності та не дозволяє маніпулювати 

собою, вивільнюючись з-під влади інтересів окремих груп.  

Цю думку поділяє французький філософ,  Поль Рікер. У роботі "Пам'ять, 

історія, забуття"  він говорить, що осердям проблеми є мобілізація пам'яті, 

яка слугуватиме дослідженню ідентичності [163, С.119]. Втім, Рікер також 

зазначає про пам'ять, яка піддається маніпуляціям, призводить до несталості 

ідентичності. Ця несталість проявляє себе в ненадійності відповідей на 

питання "що", які претендують дати рецепт віднайдення проголошуваної 

ідентичності. Власне питання "що" складають спогади нації, проте вони 

можуть інтерпретуватися на різний манер, тобто одні й ті самі події для 

одних представників означатимуть славу, для інших – приниження. Таким 

чином в архіві пам'яті  накопичуються реальні та символічні образи, що 

перешкоджають становленню ідентичності.  

Маніпуляції пам’яттю Рікер пов'язує з конфліктом між претензією на 

ідентичність та ідеологією, яка має наступні ознаки: викривлення реальності, 

легітимація системи влади, інтеграція світу в ціле за допомогою символічних 

систем, іманентних дії. Однак, на рівні ідеології, що конституює певну 

структуру дії (спадкові структури генетично запрограмованих форм 

поведінки), встановлюється кореляція між символічним синтезом та 

семіотичними системи, до яких належить риторика тропів [163, С.121], тобто 

відбувається звернення до семіотики культури. Взаємозв’язок між 

семіотикою та культурною пам’яттю  буде простежено нами більш детально 

у наступному підрозділі дисертаційного дослідження при аналізі 

комунікативних вимірів культурно-національної ідентичності.  
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Завдяки впливові на етос у традиційному суспільстві ідеологія має на 

меті легітимацію владних та правових систем і, як наслідок, суспільну 

інтеграцію. Це відбувається через наративну функцію ідеології, яка шляхом 

звернення до пам'яті конституює ідентичність. Залежно від риторичних 

засобів стає можливою побудова тієї наративної конфігурації, що ідеологізує 

пам'ять. Тут Рікер нагадує тезу Ганни Арендт про те, що оповідь мовить про 

"хто" дії, отже, наративна конфігурація сприяє моделюванню ідентичності 

головних дійових осіб та контурів власне дії [163, С.124]. За допомогою цієї 

функції можна створити стратегічний дискурс, який використовує пам'ять 

заради досягнення певних ідеологічних цілей, говорячи чи то про її забуття, 

чи то про воскресіння. Таким чином, може сформуватися оповідь, яка 

обґрунтовуватиме існування певного суспільства або нації, проте вона буде 

нав’язаною та штучно створеною.  

Попри це, протистояти ідеологізації пам'яті та маніпуляції нею, може 

мистецтво. Воно подібно до ідеології перебуває у комунікативному зв'язку з 

культурною пам’яттю через знакову систему та наратив, однак, на відміну від 

ідеології, звертається до живої традиції, відкриває шар витісненого, навмисно 

забутого, зруйнованого, травмованого. На полі мистецтва, відтак, 

розгортається специфічний психоаналіз. Воно дешифрує феномени 

заміщення, симптоматику витісненого, тобто діагностує певне суспільство, 

показуючи, що забуття є неможливим, адже у цих умовах "лікування" 

повертаються пласти минулого, які вважались втраченими. У цьому аспекті 

підтверджується думка Фройда про несвідоме, що  є непідвладним часові 

(нім. - zeitlos), про пережите минуле, яке неможливо зруйнувати [163, С.615-

616]. Рікер називає цей етап повернення витісненого моментом, коли 

розбивається дзеркало і руйнується міф. Під міфом мається на увазі оповідь, 

що створюється, як зазначалось попередньо, маніпуляцією, відповідними 

риторичними засобами: "Тут діє хитромудра форма забуття, причиною якого 

є позбавлення соціальних акторів первинної можливості розповідати про 
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самих себе" [163, С.620]. Натомість мистецтво пропонує свій простір для 

формування різних оповідей та поглядів  стосовно визначення системи 

цінностей, поведінки, конвенцій тощо. Таким чином, мистецтво задає 

параметри культурній конфігурації, що стає підґрунтям культурно-

національної ідентичності.  

Досліджуючи культурну пам'ять як передумову культурно-національної 

ідентичності, слід також звернутись до ряду статей французького історика та 

філософа, П'єра Нора, присвячених "місцям пам'яті".     

П’єр Нора вважав, що ми живемо в епоху всесвітнього панування 

пам'яті, оскільки за останнє двадцятиліття усі країни та соціальні групи 

пережили зміну в своєму ставленні до минулого. Формами цих змін були 

зокрема: критика офіційних пластів історії, повернення витіснених складових 

історичного процесу, встановлення слідів знищеного чи відібраного 

минулого, культ коріння (roots), розвиток генеалогічних шукань, 

меморіальних церемоній, зростання кількості музеїв, архівів, відкриття 

доступу до них, підвищена увага до "спадку" ("heritage", "patrimoine") [138]. 

Для дослідника ці процеси означають зв'язок минулого з почуттям 

належного, під яким він розуміє колективну свідомість, індивідуальну 

самосвідомість, пам'ять та ідентичність.  

Загальний рух пам'яті  Нора назвав "меморіальною епохою". У ній 

нашим завданням є декодування слідів, які залишило минуле, запитування 

про їхній смисл, адже в них приховується таємниця нашої ідентичності. 

Такими слідами, знов-таки, є документи, архіви, пам’ятки. Особливо це 

стосується тих націй, етносів, груп, що лише нещодавно емансипувались і 

стверджують себе в сучасному світі. Нора відзначив деколонізацію трьох 

типів: всесвітня деколонізація (коли до відвоювання чи конструювання 

власної пам'яті вдають суспільства, що перебували в "етнологічному сні 

колоніального гніту"); внутрішня деколонізація (ствердження пам'яті 

різноманітних сексуальних, соціальних, релігійних меншин); ідеологічна 
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деколонізація, що є вкрай важливою для української ідентичності, оскільки у 

цьому контексті звільнені нації, етноси, групи звертаються до своєї давньої 

традиційної пам'яті, зруйнованої або викривленої панівним тоталітарним 

режимом (випадки країн Східної Європи, Балкан, Балтії, Латинської 

Америки, Африки). Творилась історія тих, хто раніше не мав права на 

історію [138]. Тут історія поєдналась нарешті з пам'яттю. Раніше вважалось, 

що історія є колективною, а пам'ять – це індивідуальне. Тобто історія була 

монолітною, а пам'ять – плюральною. Нора зазначає, що ідея колективної 

пам'яті, сакралізованої та емансипованої, яку спричинили процеси 

деколонізації, змінила подібний взаємозв’язок: "Ідея, згідно з якою пам'ять 

мають саме спільноти, передбачає глибоку зміну місця індивідів у 

суспільстві та їхній стосунок до колективу: тут таємниця загадкового успіху, 

що потребує пояснення ще однієї ідеї – ідеї ідентичності, без якої неможливо 

зрозуміти the upsurge of memory – зростання пам'яті" [138].  Нора робить 

важливе пояснення. Він вважає, що поняття ідентичності змінилось. Якщо 

раніше ідентичність, як і пам'ять, була суб’єктивною, то наразі стала 

колективним поняттям, формою визначення людини "ззовні". Потребується 

самовизначення "хто я – корсиканець, єврей, робітничий, алжирець, негр" 

[138].  

Нова організація пам'яті та ідентичності позбавляє історію (академічну 

дисципліну) монополії на тлумачення минулого. Раніше історик мав 

виняткове право на  інтерпретацію, встановлення фактів та доказів. Сьогодні 

він не має цього привілею, поділяючи це заняття з письменником, суддею, 

представниками ЗМІ тощо, які представлять власний дискурс пам'яті. Все 

більше доречним видається поділ історії на два види: історії як пережитої 

події та історії як академічної наукової дисципліни. Відповідно, на означення 

першого типу в німецький мові існує лексема die Geschichte, а другого – die 

Historie. Історія як Geschichte і є пам’яттю, оскільки постійно еволюціонує, є 

відкритою до забуття, пригадування, може підлягати маніпуляції тощо. 
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Історія як Historie є сухою реконструкцією, історіографією. На думку Нора, 

заняття історіографією, наприклад Французької революції,  призводить до 

того, що ми не ідентифікуємо себе більше з її спадком. Що ж він пропонує 

натомість? Як підтримувати зв'язок між минулим і теперішнім, зберігаючи 

особливість певної нації, етносу, групи? Нора пропонує звернутись до 

вивчення "місць пам'яті" (lieux de mémoire), які власне і є точкою перетину  

Historie та Geschichte, оскільки комбінують роботу історіографії та 

консолідацію спадку, пам'яті. Дослідник надає наступне визначення цьому 

поняттю: "Це те, що приховує, убирає, встановлює, створює, декретує, 

підтримує за допомогою мистецтва та волі спільноту, яка є глибоко 

інтегрованою в процес трансформації та оновлення…" [139]. Слід уникати 

при цьому  буквального розуміння "місць пам'яті". Ними можуть виступати 

як матеріальні (наприклад, національний костюм чи страва), так і 

нематеріальні речі (певна ідея, ритуал, звичка тощо). "Місця пам'яті" є 

такими, що підтримують культурну традицію тією чи іншої спільноти. У 

цьому випадку пам'ять спрацьовує як дзеркало, виявляючи відмінність 

теперішнього від минулого, адже те, що ми шукаємо у "місцях пам'яті" є 

іншим, відмінним від сьогодення. Даний момент Нора означує як "раптовий 

відблиск невловимої ідентичності": "Це вже не походження, а дешифровка 

того, що ми є у світлі того, чим ми не є більше" [139].  

За "місцями пам'яті", ніби за археологічними знахідками, ми можемо 

вийти на символічне значення певної епохи, її відбиток у теперішньому. У 

контексті дисертаційного дослідження, варто зробити попереднє зауваження: 

сучасні українські письменники у своїх творах описують "місця пам'яті", 

оскільки оповідь про них відновлює забуті пласти національної історії. 

Відповідний аналіз взаємозв’язку "місць пам'яті" та культурно-національної 

ідентичності  в сучасній українській літературі буде здійснено в третьому 

розділі дисертації.  



92 

 

 

Харківська дослідниця культурної пам’яті, Гелінада Грінченко, зазначає, 

що "меморіальний бум", який виник у 80-ті роки ХХ ст., наразі є ще більш 

актуальним, оскільки охоплює велике розмаїття тем, залучаючи до студій 

культурної пам'яті науковців різних галузей: істориків, філологів, 

антропологів, соціологів, філософів, психологів, культурологів, дослідників 

медіа тощо [60, C.9]. "Cultural memory studies" характеризуються 

міждисциплінарністю теорії та методології. Це підтверджує одна з дефініцій 

культурної пам'яті, що її надала німецька дослідниця Астрид Ерл, яка була 

редактором «Довідника студій культурної пам’яті». Вона запропонувала ідею 

культурної пам’яті як взаємодії сучасного з минулим у певних 

соціокультурних контекстах, що надалі сприятиме залученню до 

проблематики культурної пам’яті різні виміри та рівні культурної пам’яті, 

імпліцитні засоби культурного пригадування, візуальні та тілесні форми 

пам’яті [217, P.2]. Г.Грінченко наголошує: Астрид Ерл, обґрунтовуючи 

виміри пам’яті, виходить з антропологічно-семіотичного розуміння культури, 

що охоплює соціальні (суспільні відносини, інституції), матеріальні 

(артефакти, медіа) та ментальні (культурно визначені шляхи мислення) 

аспекти. Отже, постає можливість застосування концепту культурної пам’яті 

для поєднаного вивчення соціальної, матеріальної  та ментальної пам’яті [60, 

C.10].  

Також Астрид Ерл розглянула дихотомію двох рівнів пам'яті, 

індивідуальної та колективної. Вона каже, що ця дихотомія походить від 

двох різних концептів культури. Перший розглядає культуру  як суб’єктивну 

категорію значень, що містяться у мозку людей, а другий розуміє культуру як 

патерни публічно доступних символів, об’єктивованих у суспільстві. Тобто є 

два рівні взаємодії культури та пам'яті: рівень індивідуальний, когнітивний, 

пов'язаний з біографічною пам’яттю  та колективний, соціальний, медійний, 

що стосується символічного порядку, інституцій, соціальних практик, які 

конструюють спільне минуле [60, C.10-11]. Дослідниця звернула також увагу 
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на те, яким чином здійснюється колективне пригадування, при цьому вона 

розв’язала у свій спосіб опозицію між пам’яттю та історією. Вона показала, 

що певна подія може бути представлена різними засобами звернення до 

минулого. Наприклад, Перша Світова війна може згадуватись  як міфічна 

подія ("війна як апокаліпсис"), як частина політичної історії ("перша велика 

катастрофа ХХ століття"), як травматичний досвід, як елемент сімейної 

історії тощо. У цьому аспекті історію слід розглядати як окрему форму 

культурної пам'яті, а історіографія, в свою чергу, є її специфічним медіумом  

[217, P.3-7, 60, С.11].  

Погляди А.Ерл кореспондують з концепцією kulturelle Gedaechtnis 

(культурної пам’яті) німецьких дослідників, Аляйди та Яна Ассман. Вони 

диференціювали комунікативну та культурну пам'ять як складові колективної 

пам’яті. Комунікативна пам'ять ґрунтується на повсякденній комунікації, 

мові, а культурна пам'ять – на символічній культурній об’єктивації. Окрім 

того, Ян Ассман підкреслює зв'язок культурної пам’яті та ідентичності: «Під 

культурною пам’яттю ми розуміємо властивий кожному суспільству і кожній 

епосі набір текстів, зображень та ритуалів, які постійно використовуються та 

через «підтримання» яких група стабілізує та передає далі власне бачення 

себе самої; це колективне знання переважно (але не винятково) про минуле, 

на якому група засновує усвідомлення власної єдності та своєрідності» [216, 

S.15, 60, С.12]. Цей взаємозв’язок Ян Ассман простежив на матеріалі культур 

Стародавнього світу. Таке обмеження було спричинене виходом у світ 

докторської дисертації Аляйди Ассман "Простори спогадів. До культурного 

конструювання часу й ідентичності", що вийшла окремою книгою 1999 року 

під назвою "Простори спогадів. Форми та трансформації культурної пам'яті". 

Розглянемо детальніше концепцію цієї праці, оскільки у ній здійснюється 

аналіз культурної пам'яті та ідентичності у світлі мистецької проблематики, 

що суголосить одному з завдань дисертаційного дослідження.     
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Своє дослідження А.Ассман розпочинає з попередніх зауважень щодо 

двох латинських лексем на означення пам'яті, "ars" та "vis". "Аrs" пов’язано з 

традицією римської мнемотехніки, тобто мистецтва пам’ятати (мистецтво тут 

мислиться як "техне"). Це своєрідна навчальна техніка, метою якої є 

зберігання й ідентичне відтворення даних. За легендою, вона була спонтанно 

застосована Симонідом. Після обвалу даху в будинку, де гостював Симонід, 

він зміг ідентифікувати скалічені тіла гостей за порядком їхнього 

розміщення. Так, до уваги брався лише просторовий порядок, час не входив 

до структури мнемотехніки [16, С.34].  

Серед сучасних дослідників на прийоми античної мнемотехніки 

спираються такі літературознавці як Ф.Йейтс, Р.Лахман, А.Аверкамп та ін.. 

Вони поєднують мнемотехніку з деконструкцією, психоаналізом, теорією 

інтертекстуальності. Однак, взаємозв’язок між спогадами та ідентичністю, на 

думку А.Ассман, не можна осмислити застосовуючи лише топологічну 

організацію знання. Шлях до пам'яті  "ars" вона називає "накопичення", 

маючи на увазі механічну дію, скеровану на ідентичність зберігання та 

відтворення [16, С.35]. 

Іншою парадигмою пам'яті є  "vis", згадування.  Тут маємо справу з 

включенням часового виміру. У мнемотехніці обов’язковою є точна 

відповідність між зберіганням та відтворенням. У процесі згадування вони не 

збігаються, це не навмисна дія. А.Ассман зазначає, що "vis" варто розглядати 

як іманентну силу, енергію, що діє за власними законами, або ми щось 

пам’ятаємо, або ні. До того ж, цей процес реконструктивний, він починає з 

сучасного, а, отже, можлива переоцінка, зміни, нове визначення спогадів [16, 

С.36]. Ця пам'ять є функціональною за своєю суттю.  

Важливість парадигми пам'яті  "vis" для нашого дисертаційного 

дослідження полягає у тому, що саме вона демонструє взаємозв’язок спогаду 

та ідентичності, який став знову актуальним наприкінці ХХ-го – поч. ХХІ ст.. 

Це зумовлено скасуванням та встановленням наново культурних та 
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політичних кордонів у всьому світі [16, С.69]. Дані процеси безпосередньо 

стосуються простору колишнього СРСР, де про своє повернення 

«заговорили» ті національні ідентичності, які входили до складу «великої 

імперії», позбуваючись права на власну мову, культуру, історію. Подібний 

розвиток самоідентифікації націй був описаний за допомогою метафор 

«повернення» чи «пробудження історії» [16, С.69]. Під історією тут мається 

на увазі не академічне вивчення минулого, а пробудження у колективній 

свідомості інтересу до минулого, його згадування, «реставрація» культурної 

пам’яті.  

У зв’язку з цим, А.Ассман звертається до праць П.Нора, адже він 

показав, що за пам’яттю групи приховується суспільство з його символами і 

знаками, які утворюють "місця пам'яті" (lieux de mémoire), завдяки яким і 

можливий процес ідентифікації. Для Ассман підхід Нора до характеру 

спогаду є конструктивістським: він належить "живим носіям", певній 

спільноті, є включеним у процес ідентифікації, тобто "забезпечує цінності, з 

яких вибудовуються профіль ідентичності та норми дії" [16, С.144].  

Беручи до уваги дихотомію "історія-пам'ять", А.Ассман пропонує 

зробити крок за межі поляризації або ототожнення цих понять. Він полягає у 

розгляді співвідношення населеної та депопулізованої  пам'яті як двох 

модусів спогаду.  

Населена пам'ять є функціональною пам'яттю. Її ознаки: групові зв’язки, 

вибірковість, ціннісні зв’язки, орієнтація на майбутнє. Вона охоплює те коло 

питань, які є визначальними для самовизначення індивіда, а саме: скільки та 

чи інша людина знає про себе, як оцінює сама себе, як поводиться з власним 

досвідом. Від цієї конфігурації залежать її майбутні перспективи [16, С.145]. 

Цей спосіб визначення пам'яті був запозичений А.Ассман з психотерапії, 

яка використовує реконфігурації та реконструювання спогадів. Тут важливим 

є поняття "story", життєвої історії, яку складають спогади та досвід індивіда. 

У цьому контексті психотерапевт і теолог, Дитрих Ричль, висловив наступну 
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думку: "Ми є історіями, які ми можемо про себе розповісти", а Поль Рікер 

присвятив працю "Сам як інший" поняттю наративної ідентичності. 

Відповідно, структура, яку складають спогади та досвід, визначає життя як 

формотворчий автообраз і надає орієнтації для дії [16, С.146]. Її вплив на 

функціонування культурної пам'яті буде зазначено далі.  

Функціональна пам'ять відбирає, витлумачує та засвоює елементи, що 

складають  "story". Вони є змістовними та актуальними. Проте, залишається 

маса аморфних позазмістовних елементів, те, що більше не переказується, не 

проговорюється. Втім, саме з цих елементів складається запас глибоко 

прихованих, витіснених спогадів. Він одержав назву накопичувальної 

пам'яті. Ассман каже, що накопичувальна пам'ять є заднім тлом 

функціональної пам'яті, а не її протилежністю. Латентні елементи 

накопичувальної пам'яті діють подібно  Фройдового несвідомого, вони не 

розпадаються і здатні вийти на поверхню у відповідний момент, і це оновлює 

структуру свідомості: "Глибинна структура пам'яті з її внутрішнім обміном 

між актуалізованими і неактуалізованими  елементами є умовою можливості 

зміни й оновлення в структурі свідомості, що без заднього тла з його 

аморфним резервом просто застигла б" [16, С.147].  

А.Ассман перенесла ці механізми індивідуальної пам'яті на культурну 

пам'ять. У ній функціональна та накопичувальна пам'ять працюють у зв’язці, 

тобто всі елементи використовуються для ідентичності групи. Функціональна 

пам'ять виявляє себе як пристосована, вона надає набір  елементів, завдяки 

яким конституюється ідентичність. Її носіями є суб’єкти колективної дії 

(нація, держава). Функціональна пам'ять представляє спільну конструкцію 

минулого, через яку суб’єкти визначають себе як представника певної групи, 

нації, держави.  

Накопичувальна пам'ять, натомість, не є фундаментом ідентичності, 

однак вона включає утрачені можливості, альтернативні шляхи, 

невикористані шанси, які можуть бути актуалізовані у майбутньому. Якщо 
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функціональна пам'ять пов’язана більше з політичним домаганням, 

профілюванням чіткої ідентичності, то накопичувальна пам'ять формує її 

зворотну частину [16, С.151]. А.Ассман згадує  приклад тоталітарних 

суспільств, що є важливим для нашої роботи, оскільки Україна довгий час 

перебувала у межах радянського тоталітарного режиму. Так, у сталінський 

період формувалася лише одна, офіційна, узгоджена культурна пам'ять, те, 

що проходило відбір і відповідало вченню марксизму-ленінізму-сталінізму, а 

те, що ні – усувалось. Проте, "усунене" потрапляло у резервуар 

накопичувальної пам'яті. Воно було тим, що у майбутньому складало 

елемент функціональної пам'яті. Накопичувальна пам'ять є передумовою 

культурного феномену "Відродження", ресурсом майбутнього оновлення 

культурного знання, можливості культурних змін і, відповідно, 

конструювання ідентичності. Подібний процес відбувся у 90-х рр. ХХ ст. в 

Україні, коли після здобуття незалежності, у культурне життя почали 

входити ті постаті та процеси, що раніше замовчувались та усувались зі 

сторінок радянської історії. Так, до української функціональної пам'яті 

увійшло "Розстріляне Відродження"  20 рр. ХХ ст., футуризм Михайля 

Семенка, творчість поетів "Київської школи", діаспорних митців та ін.. Отже, 

відбувалась коректива функціональної пам'яті.   

У накопичувальну пам'ять в тоталітарних суспільствах потрапляють 

травми, спричинені пережитими подіями на кшталт Голокосту, Голодомору, 

депортації з Батьківщини, політики насильницької русифікації у Союзі, 

переслідування "інакомислячих" тощо. На думку літературознавця Лоуренс 

Ленджер, "пошкодженій травмою самості" слід надати чинності, вивільнити 

її власну екзистенційну форму [16, С.275]. Ця самість потребує 

переосмислення, нового підходу, сприйняття, перекодування в рятівні 

символи. Одначе, травма блокується, не дає позитивним смислоутворенням 

відбутись через психологічний тиск чи табу спільноти. У такому контексті 

формується "травматичне місце", подієвість якого не може бути передана 
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через засоби повсякденної мови. Воно здатне інтенсифікувати почуття через 

чуттєве споглядання, постаючи раною на тілі, яка не загоюється і потребує 

особливої терапії: "При травмі (курсив А.Ассман) тіло відіграє роль 

безпосередньої поверхні для карбування… " [16, С.285]. Такою терапією, 

вважає дослідниця Рут Клюґер, є не просто комунікація, а словесне 

заклинання і чаклунство: «Спогад – це заклинання, а дієве заклинання – 

чаклунство» [16, C.348]. Здатністю до терапії через ритм та сугестію володіє 

поезія. Власне, вона стає виразом того, що вже записано на тілі як травма. 

Поетичне слово запускає механізм реактивації пам'яті що має створити 

розрив з історією руйнувань та експлуатацій, ставши елементом 

функціональної культурної пам'яті, яка задає параметри процесові 

культурно-національної самоідентифікації. Це яскраво демонструє 

українська поезія кін. ХХ – поч. ХХІ ст., зокрема творчість Сергія Жадана, до 

аналізу якої ми звернемось у третьому розділі дисертаційного дослідження.  

У цьому контексті звільнені нації, етноси, групи звертаються до своєї 

давньої традиційної пам'яті, зруйнованої або викривленої панівним 

тоталітарним режимом (випадки країн Східної Європи, Балкан, Балтії, 

Латинської Америки, Африки). Вона діє у двох вимірах: соціальному та 

часовому. Соціальний вимір характеризується загальним простором досвіду 

індивіда та його сучасників, йдеться про силу взаємної довіри, сподівань, 

орієнтацій. Давні тексти іменують цей вимір як "справедливість". Підтримує 

соціальний вимір жива пам'ять, тобто суттєві спогади та досвід, у яких 

"зберігаються" образи та оповіді (історії) минулого, що є актуальними та 

впливовими у теперішньому [17, С.15]. Я. Ассман вважає, що ці два аспекти, 

нормативний та наративний створюють ідентичність, приналежність 

індивіда, що дає йому підстави казати "ми". Таким чином, те, що об’єднує  

окремих індивідів у "ми" є "конективна структура" загального знання та 

уявлення про себе, яка спирається на спільне пережите минуле та загальні 

правила, цінності. "Конективна структура" задає впізнавані зразки та 
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елементи загальної культури. У контексті дисертаційного дослідження варто 

сказати, що письменник, створюючи певний текст, спирається на 

"конективну структуру", адже його герої мають бути упізнаваними для 

аудиторії читачів та представляти тип носія тих чи інших цінностей. Таким 

чином, читач зможе ідентифікувати себе з певним героєм через 

співпричетність до єдиного символічного універсуму та простору пам'яті.     

Підсумовуючи проаналізовані нами концепції культурної пам'яті, 

необхідно сказати наступне. Пошук та підтримання культурно-національної 

ідентичності передбачає регулярне звернення до змісту (образів, символів, 

"місць" тощо) культурної пам'яті. Саме тому культурна пам'ять стає 

передумовою культурно-національної ідентичності. Власне образи, символи, 

"місця" тощо культурної пам'яті є тими маркерами, знаками ідентифікації, які 

виокремлюють певну культурно-національну ідентичність, відрізняючи її від 

інших. Вони задають "конективну структуру" (Я.Ассман), специфіку саме 

цієї, а не іншої культури. Скажімо, зміст іспанської культурної пам'яті є 

інакшим, ніж зміст французької культурної пам'яті, що і дозволяє говорити 

про іспанську чи французьку приналежність, тобто ідентичність.  

Культурна пам'ять є наративною. Оповідь про події минулого визначає  

життя як формотворчий автообраз і надає орієнтації для дії індивідів, 

оскільки вибудовується лінія спадковості, тобто традиція. Відтак, культурна 

пам'ять потребує існування професійних носіїв. Раніше таку функцію 

виконували мнемони. Зараз цим опікуються письменники, історики, 

архіваріуси та ін., адже вони, маючи спогади про минуле, фіксують їх, 

архівують, закріплюють у письмовому вигляді, тексті, таким чином 

зберігаючи минуле задля майбутнього. Отже, простір культурної пам'яті 

створює умови для процесу комунікації, який є підґрунтям формування 

ідентичності та наступним кроком нашого дисертаційного дослідження.  
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2.2. Комунікативні виміри культурно-національної ідентичності  

Розгляд комунікативних вимірів культурно-національної ідентичності 

слід розпочати з попередніх зауваг. Аристотель визначив людину як 

політичну (суспільну) тварину, що живе в політичних утвореннях, общинах, 

групах. Від деяких тваринних груп, які можуть складати стаю чи "державу", 

тобто мають соціальний інстинкт, її відрізняє мова, що є умовою 

спілкування. Відтак, "конективна структура" певної культури,  яку складають 

спільне знання та пам'ять, система цінностей та символів, передається за 

допомогою спілкування, говоріння однією мовою, як це було 

продемонстровано у першому розділі дисертаційного дослідження. Інакше 

кажучи, такі елементи культури як священні тексти, літературні пам’ятки, 

обряди, ландшафти тощо є тими знаками, що кодують спільноту та 

функціонують у комунікації. У цьому контексті Ян Ассман виокремив тип 

"формуючих текстів", які відповідають на питання "Хто ми є?", слугуючи 

самовизначенню й ствердженню ідентичності: "Вони повідомляють знання, 

яке обґрунтовує ідентичність, і мотивують спільну діяльність через 

оповідання спільно пережитих історій" [17, С.153]. Серед таких текстів 

можемо назвати міфи про праотців, героїчні пісні, генеалогії, а також 

визначні твори "національних геніїв", наприклад, "Дон Кіхот" Сервантеса або  

історичні драми Шекспіра. Вони проводять лінію "кордону" між "своїми" та 

"чужими", стаючи символами ідентичності.  

Отже, для того, щоб дослідити формування культурно-національної 

ідентичності у контексті комунікації між автором та суспільством, слід 

звернутись до питання: як власне будується це конкретне авторське 

повідомлення, що є відповіддю на суспільний запит та містить код 

ідентичності? На наш погляд, при пошукові відповіді на це питання слід 

звернутись до праць з семіології культури, зокрема до робіт представника 

Тартусько-Московської школи, культуролога та літературознавця, Юрія 

Лотмана, та італійського філософа, семіолога, письменника, Умберто Еко. 
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У праці "Всередині мислячих світів" ("Внутри мыслящих миров") 

Лотман зазначає, що будь-який новаторський твір є sui generis твором, 

написаним невідомою для аудиторії мовою, яка має бути реконструйована і 

засвоєна адресатами. Умовою цього є наявність загальних рівнів, спільних 

для всіх учасників комунікації. Вони слугують базою для реконструкції [118, 

С.18]. Таким рівнем є, наприклад, культурна пам'ять. Її елементи (образи, 

символи, місця тощо) складають код повідомлення, який розпізнається 

адресатом, відтак актуалізується традиція. Власне текст є конденсатором 

культурної пам'яті, адже він зберігає пам'ять про попередні контексти. На 

думку Лотмана, суму контекстів, у яких відповідний текст набуває 

осмисленості та які певним чином інкорпоровані в ньому, можна визначити 

як пам'ять тексту. Вона є певним смисловим простором довкола тексту, що 

взаємодіє з культурною пам’яттю, якою володіє аудиторія [118, С.21-22]. 

Тобто код, присутній у тексті, актуалізує пам'ять, яка протистоїть часові. 

Вона зберігає минуле як прийдешнє. Лотман зауважує, що кожна культура 

сама встановлює парадигму того, що слід пам’ятати (зберігати), а що 

забувати. Зміна часу та системи кодів змінює парадигму пам’яті-забуття: те, 

що вважалось істинно-суттєвим може виявитись «наче неіснуючим» і 

підлягати забуттю, а неіснуюче – існуючим та суттєвим [121, С.200-202]. 

Саме таку зміну парадигми ми можемо спостерігати наприкінці ХХ – поч. 

ХХІ ст. на пострадянському просторі. Встановлення наново політичних та 

культурних кордонів у колишньому СРСР призвели до «повернення» 

ідентичностей та історій, а відтак, до актуалізації  того, що підлягало 

забуттю. Цей процес вимагав також повернення утраченої колись системи 

цінностей, поведінки, ієрархій, тобто культурного коду, необхідного задля 

розуміння власної культурно-національної ідентичності.  

       Варто зауважити, що смисли у пам'яті культури примножуються. 

Тексти, які складають "загальну пам'ять" культурного колективу, не лишень 

слугують для декодування (дешифрування) текстів, що циркулюють у 
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сучасно-синхронному зрізі  культури, але й генерують нові [121, С.202]. Ми 

продемонструємо це у третьому розділі дисертаційного дослідження на 

прикладі творення актуального культурного коду письменником Юрієм 

Андруховичем, який використовує код бароко для опису української 

постмодерної ситуації та пошуків у ній власної культурно-національної 

ідентичності. 

       У цьому контексті важливим є виокремлення двох типів каналів 

комунікації, адже вони можуть бути використані при аналізі комунікації між 

письменником та читачем. Ці два типи виокремив Лотман, виходячи з моделі 

комунікативних ситуацій Р.Якобсона, яка вже стала класичною в лінгвістиці. 

Модель Якобсона можна схематично зобразити наступним чином:  

Контекст 

Повідомлення  

 

Адресант …………………………Адресат  

 

Контакт 

Код 

 

 

Так, на думку Лотмана, найбільш типовим випадком передачі 

повідомлення є напрям "Я-ВІН" , де "Я" – суб’єкт інформації, той, хто нею 

володіє, а "ВІН" – це адресат, об’єкт [118, С.24]. Цей тип зазвичай домінує в 

культурі. Для нього характерним є те, що до початку комунікативного акту 

певне повідомлення відоме "МЕНІ", суб’єкту і є невідомим "ЙОМУ", 

адресатові.  

Іншим типом передачі повідомлення є напрям "Я-Я". У загальному 

вигляді це – випадок, коли суб’єкт передає повідомлення самому собі, тобто 

тому, кому це вже відомо. Функціонально друге "Я" дорівнюється до третьої 
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особи, до "НЬОГО". Для нас важливою є наступна заувага Лотмана щодо 

каналу "Я-Я": якщо комунікативна система "Я-ВІН" забезпечує передачу 

певного константного об’єму інформації, то в каналі "Я-Я" відбувається її 

якісна трансформація, що призводить до перебудови самого цього "Я". У 

першому випадку ("Я-ВІН") адресант передає повідомлення адресату, а сам 

залишається незмінним, а у другому – він внутрішньо перебудовує свою 

сутність, оскільки, вважає Лотман, сутність особистості можна трактувати як 

індивідуальний набір соціально значущих кодів, і цей набір змінюється у 

процесі комунікативного акту [118, С.26].  

Розглядаючи "формуючий текст" як повідомлення, що відповідає на 

питання "хто ми є?" та обґрунтовує ідентичність, можемо сказати, що він 

будується як діалектика типів "Я-ВІН" та "Я-Я". Письменник, що виступає у 

ролі суб’єкта інформації, надсилає читачеві-адресатові повідомлення, певний 

текст. Це повідомлення відоме письменникові, але для читача є новим, тобто 

задіяний канал "Я-ВІН". Втім, це повідомлення функціонує в просторі, де 

перетинаються синхронний та діахронний змісти, актуальне теперішнє та 

"жива" культурна пам'ять. Присутність культурної пам'яті виявляється у тому 

наборові культурних кодів, що містить конкретний текст. За ними читач 

розпізнає вже відому йому інформацію, однак вона використана у новому 

контексті, таким чином відбувається її якісна трансформація. Цей процес 

прирощує знання як читача, так і письменника, оскільки кожна інтерпретація 

створює умови для надання нового сенсу творові. Так, відновлення 

культурного коду тієї чи іншої епохи в актуальному текстові, створює 

орієнтир для пошуку власної культурно-національної ідентичності. Цей код – 

можливість нового бачення вже відомої ситуації.  

Діалектику типів комунікації "Я-ВІН" та "Я-Я" можемо порівняти з 

діалектикою тотожності та самості, до якої звертався П.Рікер при аналізі 

наративної ідентичності у праці "Я-сам як інший" [164]. Рікер зауважує, що 

відповідно до латинських лексем "idem" та "ipse" у понятті ідентичності 
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виникає накладання двох різних значень. Згідно з першим, "idem", 

ідентичний – це синонім "аналогічного", "тотожного", незмінного у часі. 

Їхній антонім – змінний, відмінний. У другому випадку, термін "ipse", 

ідентичний, пов'язаний з поняттям "самості" (ipseite), "самого". 

Онтологічному конституюванню особистості внутрішньо притаманна 

діалектика тотожності та самості. Постає питання, як вони поєднуються? 

Щоб наблизитись до цього розуміння, Рікер вводить поняття life story 

(життєвої історії, оповіді, наративу), яка і забезпечує діалектику "idem" та 

"ipse". Цей процес проходить три основі етапи та дозволяє прояснити, як 

саме читач ідентифікує себе з персонажем, що пропонує письменник.  

Перший етап – це оприявлення наративної ідентичності у річищі 

зав’язування інтриги. У зв’язку з цим Рікер згадує працю Аристотеля 

«Поетика», де вперше була сформульована ідея суголосності оповіді інтризі 

та персонажу. Те, що Аристотель визначає як трагічну оповідь (muthos 

tragique), Рікер називає динамічною ідентичністю зав’язування інтриги. Вона 

поєднує у собі вимогу погодженості і допуск непогодженості, яка загрожує 

ідентичності у процесі оповіді. Погодженість включає у себе повноту, себто 

композиційну єдність оповіді, підпорядкування частин цілому; цілісність, те, 

що за Аристотелем, має початок, середину на кінець, тобто певна 

послідовність подій у оповіді; об’єм, у свою чергу, також взаємодіє з 

інтригою, адже інтрига надає дії окреслення, межі, відповідно, і об’єм. 

Момент непогодженості не менш важливий для трагічної оповіді, адже він 

набуває вигляду зламу або повороту долі персонажа. Подібна випадковість – 

це можливість для певної події розвиватись по-іншому, надалі «набувати 

гармонію разом з необхідністю і вірогідністю, що характеризує форму 

оповіді загалом: те, що у житті могло бути лише випадковістю, не 

пов’язаною з необхідністю, у процесі оповіді спричинює розвиток дії»[159, 

С.42-57]. На думку Рікера, така складна діалектика пояснює у моделі muthos 
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tragique конфлікт між розпадом оповіді на окремі епізоди і здатністю до 

встановлення єдності.  

Другий етап – це ідентичність персонажа, на якому тримається сама 

інтрига. Для того, щоб проаналізувати цей етап, слід звернутись до моменту 

зав’язування інтриги, звідки бере свій початок ідентичність наративу. Рікер 

зауважує: якщо уявити цілісну історію  як низку перетворень (від початкової 

до останньої ситуації), то наративна ідентичність персонажа є лише певним 

стилем суб’єктивного перетворення у поєднанні з об’єктивними 

перетвореннями згідно з правилом повноти, цілісності та єдності 

зав’язування інтриги [159, С.42-57]. Теорія наративу розуміє це 

співвідношення головним чином на формальному рівні. Тому Рікер 

звертається до праці Володимира Проппа «Морфологія казки», де була 

розроблена типологія оповідних ролей разом з типологією відношення між 

функціями оповіді. Пропп встановив, що кожен персонаж має сферу 

діяльності, яка передбачає декілька функцій, і навпаки, декілька персонажів 

можуть діюти у одній сфері. Ця конфігурація може ускладнюватись, коли 

персонажі не виконують встановлену роль, а змінюють її відповідно до 

подальшого розвитку інтриги [160, С.41-52].  

Третій етап –  рефегуративне «я», себто те, що оволодіває персонажем і 

привласнює його характеристики для реального суб’єкта. На цьому етапі 

вирішується, що саме вносить поетика оповіді у проблематику самості. По-

перше, завдяки оповіді рефігурація демонструє самопізнання, що виходить за 

власні межі, адже «сам» пізнає себе опосередковано, через знаки, коди та 

досвід культури. По-друге, оволодіти персонажем шляхом ідентифікації з 

ним означає піддати себе грі змін, які створені уявою. Вони і стають змінами 

самості. Ця гра, на думку Рікера, підтверджує вислів Рембо: «Я – це інший».  

Дослідниця Ірена Вдовіна вважає, що проблема самоідентичності не 

може бути вирішена без наративної ідентичності, оскільки в протилежному 

випадку ми або стверджуємо, що суб’єкт  завжди тотожний самому собі, або 
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розуміємо самоідентичність суб’єкта як субстанціоналістську ілюзію [47, 

С.184]. Людська самість може уникнути цієї дилеми, якщо її ідентичність 

буде базуватись на динамічній та гнучкій наративній ідентичності, що 

забезпечує діалектику тотожності та самості.  

Загалом творення індивідом власної life story шляхом трьох етапів, які 

виокремив Рікер, можна пояснити наступним чином: індивід діє в умовах 

нестачі інформації, що змушує його звертатись до такої самої одиниці, тобто 

до партнера за комунікацією, до Іншого. Таким чином відбувається 

входження в культурний процес, або, як каже Лотман, в процес "навчання 

культурі", який полягає у відкритті "скріплення" "свого" та "чужого", у 

наповненні "чужого" слова "своїм" змістом [122, С.44-45]. 

Італійський філософ, письменник та семіолог, У.Еко, розглядаючи 

комунікативний процес, виходить з позицій, притаманних для Тартусько-

Московської школи. На його думку, для розгляду будь-якого культурного 

явища з погляду комунікації, слід виокремити комунікативну структуру, 

певний зразок, модель, що є основою усіх типів комунікації [211, С.35].  

Еко проаналізував найпростіший випадок комунікації (на прикладі  

мешканців долини, які бажають знати про стан рівня води у водосховищі) та 

зазначив наступні складові комунікативної структури: інформація (ті чи інші 

свідчення), джерело інформації, відправник інформації (адресант або 

передавач), сигнал, що йде каналом зв’язку, приймач, який перетворює 

сигнал у повідомлення для адресата. Адресат розшифровує повідомлення за 

допомогою коду, який містить репертуар символів, зрозумілих для обох 

сторін. Завдяки кодові певне означуване пов'язується з означником: "Код, 

коли ми маємо справу з мовою, встановлюється та зміцнюється у процесі 

спілкування, він є результатом загальноприйнятих навичок говоріння; у той 

момент, коли встановлюється код, кожен мовець починає невідворотно 

співвідносити одні й ті самі позначки з одними й тими ж поняттями, 

комбінуючи їх за певними правилами" [211, С.58]. Отже, У.Еко, як і 
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Ю.Лотман, визнає, що код є загальним рівнем, спільним для всіх учасників 

комунікації. Він власне і є умовою передачі того чи іншого повідомлення, 

загальноприйнятим правилом їхнього формування, конвенцією між 

адресатом та адресантом.    

Як вже було зазначено, твір мистецтва, зокрема літературний, з погляду  

семіології є повідомленням з певним набором притаманних йому кодів. 

У.Еко вважає, що читання мистецького твору є постійним коливальним 

процесом, у якому від власне твору рухаються до прихованих в ньому кодів. 

Ці коди стають підґрунтям прочитання вже актуальних кодів нашого часу. 

Подібна мозаїка кодів дає можливість багатосторонній інтерпретації твору. 

Коди є ключами до комунікативної ситуації, у якій народився твір [211, 

С.112-113].  Варто сказати, що літературний твір містить саме культурні 

коди, оскільки письменник передає систему поведінки та цінностей, 

притаманній певній групі, спільноті, нації. Цю систему (культурний код) 

складає  етикет (система жестів, конвенцій, табу, ієрархій тощо); система 

моделювання світу (міфи та легенди, теологічні системи, які створюють 

єдину картину, що відображує глобальне бачення світу з позиції певної 

спільноти); типологія культури (цей аспект У.Еко ретранслює з радянської 

семіології, зокрема з праць Лотмана; типологія культури допомагає здійснити 

опис культурного коду на основі аналізу того, як певна культура вибудовує 

конкретні повідомлення. Наприклад, здійснити опис коду рицарського 

менталітету в контексті загальної культури Середньовіччя. Йдеться про 

моделі соціальної організації, тобто дослідження організацій суспільств з 

погляду семіології, з використанням її методів [211, С.405-406].  

Таким чином, очевидним є зв'язок між культурними кодами та 

культурно-національною ідентичністю, оскільки культурно-національна 

ідентичність є складним комплексом уявлень індивіда про своє «Я» у 

стосунку до культурної традиції певної нації, її системи цінностей, 

поведінки, конвенцій та ієрархій, світогляду. Ми розглянемо формування 
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українського коду культурно-національної ідентичності  в сучасній 

українській літературі, зокрема на матеріалах романістики Юрія 

Андруховича, в третьому розділі дисертації.  

Отже, Ю.Лотман та У.Еко виходять з позиції визнання цінності 

інформації та інформативності в культурі. Лотман навіть розглядав культуру 

як певний прилад, що передає і зберігає інформацію. Дослідник О.Н.Леута 

зауважує, що такий погляд робить актуальним сучасні уявлення про 

специфіку різних форм комунікації при вивченні будь-якої культури [107, 

С.165-173]. Це дає змогу привнести у дослідження поняття, які застосовує 

теорія інформації, наприклад, «комунікативний акт», «код», «повідомлення» 

тощо. При застосуванні семіотичного підходу комунікативний акт 

розглядається як процес передання інформації, що міститься у тексті, від 

адресанта до адресата. Текст у цьому випадку не розуміється суто 

лінгвістично, він інтерпретується культурологічно. Текст розглядається як 

простір культурної комунікації, де перетинаються різні групи кодів, традиції, 

породжуються нові смисли. Текст є поліструктурним, багатоголосним, 

внутрішньо неоднорідним, шифрованим культурними кодами. Код приписує 

елементам тексту певні значення, задає правила його побудови та розуміння. 

Сучасна українська література відповідає на запит творення актуального 

культурного коду, який спричинився зміною парадигми "пам'яті-забуття" 

наприкінці ХХ – поч. ХХІ ст. на пострадянському просторі. Зважаючи на це, 

між письменником та читачем виникає специфічна комунікація. Письменник, 

що виступає у ролі суб’єкта інформації, надсилає читачеві-адресатові 

повідомлення, певний текст. Це повідомлення відоме письменникові, але для 

читача є новим. Втім, це повідомлення функціонує в просторі, де 

перетинаються синхронний та діахронний змісти, актуальне теперішнє та 

"жива" культурна пам'ять. Присутність культурної пам'яті виявляється саме у 

наборі культурних кодів, що містить конкретний текст. За ними читач 

розпізнає вже відому йому інформацію, однак вона використана у новому 
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контексті, що свідчить про її якісну трансформацію. Цей процес прирощує 

знання як читача, так і письменника, оскільки кожна інтерпретація створює 

умови для надання нового сенсу творові.  

Разом з цим, постає питання про громадянську позицію автора та його 

відповідальність, оскільки використання того чи іншого коду в "формуючому 

тексті" показує, до якого типу дискурсу (наприклад, колоніального чи 

постколоніального) належить письменник, та що він пропонує читачеві як 

модель культурно-національної ідентичності. Отже, необхідним є аналіз 

питання "ангажованості" літератури, який буде здійснено далі.   

 

2.3. Політична складова культурно-національної ідентичності  

 

Як вже було зазначено, мистецтво завжди гостро реагує на стан 

суспільних відносин, виявляючи свої діагностичні та терапевтичні функції. 

Воно має безпосередній стосунок до культурного ґрунту суспільного буття 

індивідів. Тому завданням культуролога є постійний моніторинг культурних 

процесів. Культурологічний аналіз сучасної української літератури має на 

меті розкрити ситуацію, що у ній склалась за останні десятиліття, та 

продемонструвати зв'язок пріоритетних тем літератури із особливостями 

стану суспільства. Отже, постає питання про соціальну заангажованість 

літератури, тобто ту політичну складову, яка вимагає відповідальності та 

громадянської позиції автора. Чи є твір соціально ангажованим? Чи свідомо 

обирає український письменник ту чи іншу позицію, пропонуючи читачеві 

певну модель культурно-національної ідентичності?  

Пошук відповідей на поставленні питання варто розпочати з прояснення 

поняття "ангажованості". Воно було запропоновано французьким філософом 

та письменником, Жан-Полем Сартром, у праці "Що таке література?". Сартр 

виходить з того, що говорити – це вже означає діяти, оголювати ситуацію 

наміром змінити її. Йдеться про образ дії, який можна назвати викриття. 
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"Ангажований" письменник викриває певне світобачення заради наміру його 

змінити [171, С.22-23]. Письменник діє подібним чином, відповідаючи на 

суспільні запити та нові філософії. Він відшукує нові прийоми письма та 

мову, які були би начасі. Загалом Сартр вважає, що головним мотивом 

художньої творчості є потреба бути значимим для світу. Позиція "мистецтва 

заради мистецтва" у такому аспекті є ілюзорною, оскільки не виявляє 

важливості письменницького слова для суспільства.  

Погляди Сартра на літературу формувались під впливом "тиску історії", 

а саме війни та чисельних смертей  40-х років ХХ ст.. Молоде покоління 

письменників, до яких належав і Сартр, були "грубо втиснуті в історію",  

вони "були змушені створювати літературу, породжену цією історією" [171, 

С.199]. Це була література  "межових ситуацій". Тому постали питання, що 

зберігають актуальність і для української літератури кін. ХХ – поч. ХХІ ст., 

яка втягнута у тенета історії, у новітні виклики українській незалежності, у 

становлення культурно-національної ідентичності. Йдеться про стосунок 

моралі та політики, про відповідальність за об’єктивні наслідки наших 

вчинків, про конкретні історичні ситуації, які змінюють дотеперішній хід 

життя, а також про героїв, які могли би репрезентувати цей досвід. Тут, за 

Сартром, відбувається розкриття взаємозв’язку між "бути" та "діяти" [171, 

С.217]. Література стає своєрідним праксисом (дією в історії, впливом на 

історію).  

Отже, Сартр представляє тип письменника, що перебуває в актуальній 

ситуації власної епохи, слово якого є визначальним для суспільства. 

Письменник має зробити моральний та політичний вибір, відтак прийняти 

певну суспільну позицію, і стати "ангажованим". Він  відкриває цінності, що 

включені в соціальні та політичні дебати. Можна сказати, що ангажованість є 

"щільністю буття" письменника та читача, що  також співдіє  та вивільнює 

свою свободу: "Якщо я своїм твором промовляю до читача, аби він закінчив 
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почату мною дію, то звісно ж, я розглядаю його як втілення чистої свободи, 

чистої творчої діяльності, довільної активності…" [171, С.49].  

Іншу позицію щодо ангажованості літературного твору має французький 

філософ, літературний критик, Ролан Барт. За Бартом, письменник вступає у 

бій з владою мови, яка може йому помститись у вигляді зарахування до 

офіційної культури або прижиттєвої моди, яка нав’язуватиме письменникові 

його власний образ, спонукаючи до виправдання покладених на нього надій 

[20, С.556]. Таким чином, помста мови і є ангажуванням письменника, 

втягненням до суспільно-політичного контексту. Виходом для письменника є 

постійне зміщення та упирання. Упиратися – стверджувати опірність 

літератури різноманітним шаблонізованим дискурсам: філософським, 

науковим, психологічним та ін. [20, С.556]. Натомість, як було зазначено, 

Сартр вважає, що література має відповідати на суспільні та філософські 

запити. У свою чергу для Барта "ангажованість" літератури допускає 

підвладність владним маніпуляціям та ідеологіям. Для нього література є, 

радше, грою, поле якої створює зміщення. Можна навіть сказати, що 

зміщення та упирання є складовими гри. Література, на думку Барта, розігрує 

знаки, у цьому її семіотична сила: "Справжня відповідальність письменника 

полягає у тому, щоб переживати літературу як невдалу ангажованість, як 

погляд Мойсея на обітовану землю дійсності…"[21, С.136-137]. Письменник 

має відмовитись від свідчення та вчительства, піддатися театральній дії, 

запитуванню у тому сенсі, як його розумів М. Гайдеґер. Ангажованість – це 

надання готових відповідей там, де письменник мусить їх шукати.  

Квінтесенцією цієї позиції стала бартівська ідея "смерті автора". Барт 

зауважує, що кожного разу пояснення твору шукають у людині, яка є його 

автором, тобто твір розглядають як своєрідну сповідь. Це стосується 

модерної культури. У культурі постмодерну, зокрема у літературі, автор 

усувається на всіх рівнях тексту. Барт замінює категорію "автора" на 

сучасного скриптора, який народжується разом з текстом, у нього нема буття 
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до і після письма, це вже не суб’єкт (з книгою-предикатом). Його письмо є не 

просто фіксуванням, зображенням, а перформативом (дієслівна форма, що 

використовується винятково у першій особі теперішнього часу,  у якій 

змістом акту висловлювання є власне висловлювання і нічого більше [22, 

С.387-388]. Відтак, текст також більше не наділяється теологічним смислом 

(повідомлення Автора-Бога), скриптор не сповіщає про "вищу істину", текст 

є відкритим до прочитання, у ньому наче немає "дна", остаточної 

інтерпретації. Читач, у свою чергу, також розглядається як людина без 

біографії та історії, психології. Він наділяється творчою функцією: "Аби 

забезпечити письму майбутнє, слід відкинути міф про нього – за народження 

читача доводиться платити смертю Автора" [22, С.391]. Читач - це дехто (за 

виразом Барта), хто зводить лінії тексту в єдине ціле. Читач, інтерпретуючи 

текст, забезпечує його життя.  

Для нашого дисертаційного дослідження важливо зазначити, що 

структуралістський аналіз Барта є універсальним. Проте, він не дає 

можливості простежити особливості твору, які пов’язані з культурно-

історичним процесом. Барт відмовляється від них, говорячи про "смерть 

автора" та появу скриптора, що діє винятково у перформативному просторі. 

Культурно-історичне буття (соціальне) для Барта є вторинним, похідним від 

функцій мови.  

Натомість позиція соціальної "ангажованості" літератури, літератури як 

праксису,  що її запропонував Ж.-П. Сартр є особливо актуальною для 

сучасної української літератури, оскільки після здобуття державної 

незалежності відбувається постійний процес заповнення "білих плям" у 

власній історії, звільнення від колоніального дискурсу, про який йтиметься 

далі. Подібна актуалізація культурної та історичної пам'яті охоплює 

комплекс проблемних питань, пов’язаних з пошуком культурно-національної 

ідентичності. Література гостро реагує на цей запит. У ній формуються різні 

погляди щодо визначення системи цінностей, поведінки, конвенцій, традицій 
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тощо української нації. Відтак, письменник виявляє свою громадянську 

позицію. Фактично, сучасна українська література виконує роль 

постколоніальної критики. Зважаючи на це, варто розглянути причетність 

автора до певного типу владного дискурсу, імперського чи постімперського, 

колоніального чи постколоніального. Розглядаючи цей аспект, необхідним є 

звернення до публікацій "постколоніальних критиків" (Е.Саїда, Г. Бгабга, 

Ґ.Співак та інших).  

На меті "постколоніальної критики" було і залишається визнання 

домінування, як правило,  західної культури  на території колонізованих 

метрополією земель та способи боротьби за власну ідентичність в умовах 

колонізації. У 90-х рр. ХХ ст. постколоніальні студії зайняли місце в 

програмах англомовних університетів у рамках таких дисциплін як 

англістика, порівняльне літературознавство та культурології [145]. 

Український діаспорний дослідник, Марко Павлишин, зазначає, що 

постколоніальній свідомості притаманна політична заангажованість, 

схильність до плюралізму, толерантності, компромісу та іронії [137]. Ці риси 

вказують на те, що постколоніалізм є постмодерним явищем. Він бере до 

уваги теоретичні напрацювання М.Фуко, Ж.Дерріда, Ф.Ліотара та ін.. 

Головними представниками постколоніальної критики є Едвард Саїд, Франц 

Фанон, Ґаятрі Чакраворті Співак, Гомі Бгабга. Розглянемо детальніше їхню 

позицію та визначимо її значення для формування української 

"постколоніальної критики", центром якої є питання культурно-національної 

ідентичності.  

Засновником "постколоніальної критики"  прийнято вважати Ф.Фанона. 

Він досліджував свідомість колоніального суб’єкта, який опинився у ситуації 

не лише політичного, економічного, соціального тиску, але й відчув суттєвий 

вплив на власну ідентичність [75, С.110-111], тобто культурна і/або расова 

нерівність створювали умови для комплексу меншовартості колоніального 
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суб’єкта. Механізмами вивільнення від цієї залежності та супротиву, на 

думку Фанона, є мова, культура та історія.   

Думки Фанона продовжив Е.Саїд у працях "Культура й імперіалізм", 

"Орієнталізм". Зокрема, він  говорить про європейські та деякі азіатські 

країни, які впродовж ХІХ ст. встановили своє панування на землях Африки, 

Латинської Америки, Північної Америки, Австралії, Нової Зеландії, на 

Близькому та Далекому Сході. Йдеться передовсім про Британію, Францію, 

Іспанію, Російську імперію, США, Японію тощо. Вони продемонстрували 

модель домініонів або володінь та заклали фундамент теперішнього 

глобального світу [169]. Для Саїда є очевидним взаємозв’язок між культурою 

та "імперіалізмом", тобто та атмосфера, яку створила імперія (скажімо, з 

расовою теорією, географічними спекуляціями, економікою залежності) 

впливала, наприклад,  на інтерпретації  вікторіанського  роману або 

німецької метафізики. Саїдові, як і Сартрові, йдеться про заангажованість 

мистецтва. Отже, ці точки перетину між культурою та імперської політикою, 

створювали загальний "імперський дискурс", у якому економічне 

висловлювання О'Брайєна "хибні сподівання, ніби великі прибутки 

накопичуватимуться" відсилало до роману "Великі сподівання" Ч.Діккенса 

чи героїв "Ярмарку суєти" В.Теккерея.  

Відштовхуючись від міркувань про землю, розселення на ній, контроль 

за нею, "імперський дискурс" ставав розмислом про межі географії, про 

боротьбу за географію, про значення географії для історичного досвіду тієї 

чи іншої нації, а також про ідеї, форми, образи та уявлення, що підтримували 

імперіалізм. Саїд дає наступне визначення "імперіалізмові": він означає 

практику, теорію та ставлення панівної метрополії, яка керує віддаленою 

територією. Його наслідком є "колоніалізм" – насадження поселень на 

віддалених територіях [169]. Життя та боротьба за ідентичність поневолених 

народів, у яких немає політичного суверенітету, складає "колоніальний 

дискурс". Фактично колонізований народ перебуває під контролем, що 



115 

 

 

досягається за допомогою сили, політичної колаборації, економічної, 

соціальної та культурної залежності. У наш час, вважає Саїд, власне 

"колоніалізм" переважно завершився, а от "імперіалізм" ще виявляє себе у 

загальнокультурній царині та соціальних, ідеологічних практиках [169]. Про 

це йтиметься далі.  

Імперський дискурс забезпечується ідеєю існування імперії. Вона 

пронизує усі культурні сфери, артикулюючи присутність категорій 

"правителя" та "підлеглого". І правитель, і підлеглий (підданець) "має власну 

низку інтерпретацій спільної історії, зі своєї позиції, з власним історичним 

сенсом, власними емоціями та традиціями"  [169]. Імперіалізм та колоніалізм 

не зникає з кінцем відповідної історичної доби. Вони залишаються у спільній 

культурній та історичній пам'яті народу та здатні чинити тиск на свідомість 

індивідів, а, отже, як вже було зазначено, впливають на формування 

культурно-національної ідентичності. Саїд вважає, що цей взаємозв’язок 

яскраво демонструє література. Наприклад, вона була учасницею 

європейських закордонних компаній ХІХ ст., консолідуючи ті структури, що 

підтримували та розвивали практику імперії. У цьому аспекті варто згадати 

Діккенсовий образ Домбі, що уособлював імперську торгівлю, етос 

британського меркантилізму та відчуття необмежених можливостей для 

просування закордон [169]. Також можна навести приклад образу пана 

Паратова з драми Островського "Безприданниця", який йде не за природним 

відчуттям кохання, а за штучними цінностями Російської імперії, статком та 

домінуванням над іншими.  

Для постколоніального дискурсу є притаманним осмислення минулого 

колоніалізму задля кращого розуміння складностей сьогодення в незалежних 

державах [169]. Йдеться про те, що було спільним, а що було відмінним у 

колоніальному досвіді у сферах політики, культури, естетики тощо. 

Постколоніалізм розгортає травматизм колоніального досвіду, демонструючи 

"рубці" та "шрами" минулого, які виявляються у пам'яті про "обірвану" 
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історію тієї чи іншої нації, що перебувала під пануванням імперії. 

Постколоніалізм "дає право"  колись підлеглим народам відверто говорити та 

діяти на власній території, тобто самовизначатись, утверджувати культурно-

національну ідентичність.  

Культурний аналіз постколоніалізму базується також на переплетенні 

географії та історії. Наприклад, виникають нові оповіді чи студії з 

орієнталізму, африканізму або ж студії з англійськості чи французькості як 

переосмислення колишньої імперської ідентичності. Ці ж процеси 

відбуваються на пострадянському та постюгославському просторі, адже 

означені території перебували у союзах держав, що продовжували 

впроваджувати імперську політику. Втім, на думку Саїда, аналіз ідентичності 

"постколоніальних" держав є неможливим без звернення до "імперських" 

наративів і навпаки: "Адже жодна протилежність не може існувати сама по 

собі, без низки протилежностей, заперечень та опозицій: греки завжди 

потребують варварів, а європейці – африканців, орієнталів і т.д…Без руху 

опору імперії, який відбувся на всіх периферіях, неможливо було б читати й 

інтерпретувати головні культурні тексти метрополії у цей активізований, 

переформований спосіб" [169].  

Процеси постколоніалізму, вважає Саїд, розпочалися після виснаження 

модернізму і проявляються у вигляді постмодернізму, тобто кризи великих 

наративів (зокрема, просвітницьких), як це визначив Ліотар. Авторитет 

західного спостерігача (мандрівника, торговця, науковця, романіста тощо), 

який претендує на всезнання, зникає. Сферу культури починають обіймати 

раніше "витіснені" голоси: митці та інтелектуали з колишніх колоніальних 

територій, феміністки та ін.. Усередині постколоніалізму формуються нові 

дискурси, що прояснюють його загальну практику та вбирають провідні ідеї 

постмодернізму. Так, продовження аналізу постколоніалізму демонструє ряд 

публікацій Гомі Бгабга, літературознавця та культуролога індійського 

походження, директора Гуманітарного центру Гарвардського університету. 
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Бгабга вважає, що і "колонізатор", і "підлеглий" є активними агентами, 

хоча "колонізатор" має домінуючу роль, втім він постійно відчуває тривогу 

та невпевненість [75, С.112]. Ця взаємодія є подібною до Геґелевої 

діалектики пана та раба, що була розглянута Лаканом у світлі структурного 

психоаналізу. Бгабга, зазначає дослідниця Дробишева, звернувся саме до 

теорії Лакана з метою прояснення складних стосунків колонізатора та 

підданця.  

По-перше, Лакан розумів суб’єкт як незавершену структуру, що 

постійно прагне цілісності, єдності. Він продемонстрував це на прикладі 

дитини, яка народжується і не усвідомлює себе окремим суб’єктом, живе у 

єдності з матір'ю. Поступово вона віддаляється від матері, але зберігає 

пам'ять про цю єдність. Дитина починає отримувати та приймати образи 

ззовні, з якими ідентифікує себе, однак постійно відчуває невідповідність їм, 

порівнюючи з колишнім відчуттям єдності. Образи ніколи не відповідають 

єдності, а відтак суб’єкт завжди "розщеплений", цілісність є ілюзією. Бгабга 

використовує цю модель для опису стосунків "колонізатор" – 

"колонізований" [75, С.113].  

"Я" колонізатора має нарцистичний характер. Це "Я" не має цілісності, 

що є причиною постійної тривоги. Колонізатор стверджує себе агресивно, 

проте його ідентичність також не стабільна, а розщеплена. Втрата єдності та 

розщепленість стають основою колоніального дискурсу і вибудовують 

амбівалентну систему [75, С.114], адже колонізований підданець відчуває ту 

саму втрату, але він прагне заповнити вакуум, що виник в результаті 

завоювання  або руйнування родинно-общинних стосунків. Заповнення 

вакууму відбувається через перенесення втрати у площину метафори [46, 

С.177].  

На думку Бгабга, культурне конструювання належності до певної нації 

визначається через соціальну та текстуальну самоідентифікацію, тобто через 

низку наративів. Загалом дослідник визначає націю як "наративну стратегію". 
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Її апаратом символічної влади є такі категорії як сексуальність, класова 

приналежність, територіальна параноя або "культурна відмінність". Усі вони 

використовуються в процесі написання нації. У зв’язку з цим Бгабга 

наводить позицію Ф.Джеймісона, який використовує поняття "ситуативної 

свідомості" або національної алегорії, де через передачу індивідуального 

досвіду, через історію відбувається переказ колективності [46, С.178]. Відтак, 

кожна нація ( і "колонізатор", і "колонізований") представляє себе у вигляді 

наративу. Колонізатор намагається створити оповідь нарцистичного типу, 

ствердити себе через владу та історію, яка обґрунтовувала би його 

домінування. Колонізований (підданець) через насильницьке захоплення 

його життєвого простору опиняється у ситуації вакууму, але втрату він 

переносить у площину метафори, тобто у словесному полі розгортається його 

боротьба за свободу та існування. Ця метафора має просторові та часові 

виміри.  

Національний простір можна визначити через кордони. Крім свого 

фактичного значення (географічний маркер, державні межі) вони вказують 

також на територію, де мають місце дискурси, що належать саме цій, а не 

іншій нації. Йдеться про риторичну стратегію соціальних відношень. До 

такої стратегії належить метафора ландшафту як простору культурно-

національної ідентичності  або метафора тілесної рани у разі втрати цього 

простору тощо. 

У контексті темпорального виміру Бгабга відмовляється від позиції 

історицизму. На його погляд, націю слід розуміти як неперервний процес 

продукування "нації" і, разом з цим, як вже утворене культурне формування. 

Тобто мова йде про постійне оновлення національного наративу, але в межах 

власної локальності, вже визначеної Бгабга, [46, С.177-178].  

Таким чином, Бгабга продемонстрував, що і колонізаторові, і підданцю 

характерна розщепленість "Я", прагнення до першопочаткової цілісності, 

однак, її неможливо досягнути. Зважаючи на це, у добу постколоніалізму 
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варто говорити про постійне творення наративу нації у межах її локальності. 

Кожен культурний фрагмент має увійти в мозаїку нації. Творення наративу 

нації, як вже зазначалось, відбувається у "формуючому тексті".  

Також у річищі постколоніальної теорії працює учениця Е.Саїда, 

літературний критик, філософ, культуролог, Ґаятрі Чакраворті Співак. Вона 

користується ідеями деконструкції Дерріда, марксизму, фемінізму для 

прояснення суті постколоніалізму. Розглянемо детальніше її погляди.  

На думку Співак, кожна "постколоніальність" є вкоріненою у певний 

контекст (географічний, історичний, політичний, культурний тощо), а тому й 

характеризується відмінностями. Загалом, "колонізатором" вона пропонує 

вважати ту чужу національну державу (nation-state), яка перебирає собі роль 

правителя (на колонізованій території), карбуючи на свій зразок і розсуд 

закони, системи освіти, чи трансформуючи спосіб виробництва з метою 

досягнення своєї ж власної економічної вигоди [173, С.20]. Вивчення цих 

процесів має бути, вважає Співак, інтердисциплінарним, оскільки воно 

забезпечуватиме цілісне бачення ситуації.  

Головне питання, яке поставила Співак стосувалось «пригнічених», 

«підданців», «підпорядкованих», а саме «Чи можуть пригнічені говорити?» 

(«Can the Subaltern speak?»). Слід зазначити, що переклад слова «subaltern» 

має декілька значень. По-перше, йдеться про «пригнічених» 

(«підпорядкованих») з конотацією класової гегемонії; по-друге, про 

армійський контекст, оскільки «subaltern» також перекладається як 

«молодший офіцер»; по-третє мовиться про «підданих», про вираз 

функціональної залежності. Якщо узагальнити усі можливі варіанти 

перекладу, то «subaltern» є тією меншістю, яку і досліджує Співак, – робочі, 

населення третього світу, жінки, тобто залежні від вищих інстанцій [225].  

Співак зазначає, що поступовий рух «пригнічених» до вивільнення 

ускладнюється на фазі імперіалізму. Цією проблемою займається спільнота 

інтелектуалів, що може бути названа «Група з  досліджень пригнічених» 
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(«Subaltern studies group»). Її представниками є Ранаджит Ґуа, Шахід Амін, 

Давід Арнольд, Ґаятрі Співак та інші. Зокрема, вони переосмислюють 

колоніальну історіографію  Індії  у перспективі селянських повстань у часи 

колоніальної окупації. Для Співак це питання розгортається у площині 

«дозволу на оповідь», що його дискутував Саїд та Бгабга, себто мова йде про 

право колонізованого народу на свій «формуючий текст», на історіографію, 

які обґрунтовували би його існування. «Група з досліджень пригнічених» 

вважає, що в часи колоніального минулого Індії існувала так звана «політика 

народу». Це була автономна сфера, що не походила з політики еліт, не 

залежала від неї. Вона діяла всередині країни, незважаючи на колоніалізм, 

розвиваючи власні методи боротьби. На наш погляд, подібний підхід є 

актуальним і для української історії. Як вже було продемонстровано у 

першому розділі, і у часи Російської імперії, і у Радянському Союзі існувала 

група українських інтелектуалів, переважним чином письменників, що 

працювали попри заборони на публічну діяльність, на використання 

української мови та зберігали автономну сферу української культури.  

У контексті супротиву колоніальній політиці посилюється питання 

«жінки». Співак розглядає проблему свідомості жінки як пригніченої 

свідомості. Вона виступає за право жінки на «уявлення історії», адже 

зазвичай нація розуміється як patria, тобто як патріархальна структура, де 

батько (а не мати, скажімо) є джерелом легітимної ідентичності. Втім, Співак 

наголошує, що ідентичність залежить від пам’яті, а пам'ять пов’язана з тілом 

(пам'ять тіла і пам'ять «як пам'ять про біль» у Ніцше) [207, С.14-15]. Тіло 

може виступати як засіб передачі пам’яті, про що вже зазначалось у нашому 

дисертаційному дослідженні. Зважаючи на гендерні відмінності, Співак каже 

про різні способи передачі пам’яті. Співак поєднує вивчення колоніального 

дискурсу з  феміністичною критикою Фройда, зокрема йдеться про його 

потрактування жінки як цапа-відбувайла та загальної тенденції до чоловічо-

імперіалістичної ідеології.  
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Співак, як й інші постколоніальні критики, застосовує свою теорію до 

вивчення конкретних літературних творів, оскільки той чи інший твір 

представляє голос «subaltern». Наприклад, вона говорить: «Я раджу 

використовувати літературу, що несе у собі феміністичні ідеї, як 

«непояснювальну» теорію практики» [173, С.169-170]. Таким чином, через 

літературу та роботу інтелектуала «пригніченим» («підпорядкованим») 

повертається голос. Ця теза є вкрай актуальною і для української культури. 

На початку ХХІ ст. постколоніальні дослідження вийшли за межі суто 

англомовного імперського досвіду. Зокрема, Джон Макліод називає цей 

процес "зміною притягання поля", йдеться про інтерес до інших 

європейських імперій. Це також передбачає уточнення методів аналізу, що 

застосовуються у постколоніальній теорії, адже об'єктом аналізу стають нові 

імперії, міграція, глобалізація, вплив масової культури, гендерний аспект 

тощо [64]. Серед альтернативних різновидів постколоніалізму виокремлюють 

латиноамериканський, португальський і при цьому резонно постає питання 

про східноєвропейський постколоніалізм, тобто чи слід застосувати методику 

постколоніальних студій до постсоціалістичних культур Східної Європи? 

Тамара Гундорова говорить про дві можливості подібного застосування. По-

перше, перенесення постколоніальної методології на Схід Європи може 

виглядати як інтелектуальна колонізація цих теренів з боку Заходу. З іншого 

боку, цю тенденцію можна трактувати як спробу змінити парадигму 

домінування західного мислення, вписуючи в неї досвід тоталітаризму, 

інших форм імперіалізму, а також новітніх дискусій довкола ідеології 

супротиву, яка притаманна постколоніалізмові [64]. Постколоніальну 

ідеологію супротиву активно використовує та ретранслює сучасна 

східноєвропейська культура, особливо її популярний різновид, адже такі 

категорії як «тіло», «музика», «література», «танець», «текст» трактуються як 

форми спротиву колоніальному і/або тоталітарному насильству. Також до 

уваги береться гендерний аспект, оскільки, як вже було зазначено, жіноче 



122 

 

 

тіло репрезентує власну передачу пам’яті. Зважаючи на це, «постколоніальне 

відкриття» Сходу Європи є, все ж, зміною парадигми західного мислення, а 

не інтелектуальною експансією.  

На думку Гундорової, ставлення Західної Європи до свого Сходу раніше 

артикулювалось в межах дискурсу орієнталізму. Доба Просвітництва з 

ідеями картографування, цивілізації, колекціонування «відкрила» на мапі 

Європи слов’янський світ. Звісно, йдеться не про географічне, а про нове 

культурне відкриття. Воно було втілене у концепції європейської цивілізації 

Гердера. Саме він виокремив слов’ян географічно та історично на мапі 

Європи, уподібнив їх до Сходу та назвав їхнє місцезнаходження «Східною 

Європою» (östliches Europa). Це дало підстави, вважає Гундорова, для 

створення імперіалістичної епістемології, яка будувалась на онтологічній 

різниці між Заходом та Сходом Європи, на відторгненні центром 

«цивілізації» Сходу, про «екзотизацію» слов’янського населення [64]. Так, 

Україну було названо "новою Грецією", оскільки її народ мав веселий 

мирний норов, музикальність, а ландшафт з "прекрасним небом" та 

"плодючими нивами" нагадував простори Еллади. Для Гердера український 

край був досі диким та некультурним, але він розглядався як основа для 

майбутньої європейської "цивілізованої" нації, що залежало від "духу 

культури" та просвіти Заходу.  

Концепція України як "нової Греції" була однією з провідних для 

романтичного бачення української народності у ХІХ ст. (М.Максимович, 

М.Цертелєв, М.Гоголь та інші) [64], а отже закладала підвалини її культурно-

національної ідентичності. Долучаючи гендерний аспект, варто сказати, що 

Україна як Схід Європи виступала фемінною, пасивною, ностальгійною, 

містичною. У дисертаційному дослідженні Шевченків міф України було 

розглянуто саме у контексті фемінізації.  Кобзар асоціював колоніальне 

становище України в межах Російської імперії зі скривдженою матір'ю, 

жінкою-покриткою. Навіть козаччина, маскулінна сила, пов'язувалась з 
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жіночим демонічним началом. Наприклад, любов до чужинки Андрія, сина 

Тараса Бульби у однойменній повісті Гоголя, одомашнення козацької волі в 

"Чорній Раді" Куліша тощо [64].  

Розгляд української культурно-національної ідентичності в контексті 

дискурсу "орієнталізму" є актуальним і для сучасної української літератури. 

Ми розглянемо це в третьому розділі дисертації на снові романів О.Забужко 

та Ю.Андруховича. Попередньо варто зауважити, що Схід Європи і зараз 

розглядається як містична духовність, родинність, таємність, що протистоїть 

західному раціоналізмові.  

Загалом, окрім означених рис, сучасна українська література артикулює 

такі питання постколоніальної критики як розрив генерацій, 

постколоніальний комплекс або постколоніальна травма, смерть імперії як 

смерть Батька, чорнобильський катастрофізм (визначення Т.Гундорової) 

тощо. Отже, можна говорити про заангажованість літератури, оскільки вона 

долучається до постколоніальної критики, а у деяких випадках і виконує її 

функції. Йдеться про долучення саме до постколоніального, а не 

постімперського дискурсу. Постімперський дискурс більшою мірою с 

притаманним Росії. Постколоніалізм має на меті деконструкцію 

колоніального минулого, однак в Росії цього досі не відбулось: "Для 

російської свідомості процес колонізації був вкрай суперечливим, оскільки 

росіяни, що почували себе імперською нацією, і досі відчувають себе не 

стільки колонізаторами, скільки визволителями (країн Європи від ярма 

фашизму, країн Далекого Сходу та Африки від американського імперіалізму, 

ще раніше колишніх радянських республік Кавказу та Середньої Азії від 

агресивної політики Туреччини" [26]. Культура Російської імперії та  

Радянського Союзу була літературоцентричною, тобто ґрунтувалась на владі 

слова, зокрема часто-густо воно мало політичні та репресивні функції [26]. 

Зважаючи на це, вивільнення з-під влади імперії та її колоніальної політики 
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стало для України і вивільненням з-під "влади слова". У цьому процесі 

провідну роль виконувала і виконує досі література.  

Отже, сучасний український письменник є соціально заангажованим. Він 

створює, як правило, "формуючий текст", що ставить питання про культурно-

національну ідентичність. Для пошуку відповіді на питання "хто ми є?" та 

"які ми є?" письменник обирає різні риторичні стратегії, однак вони 

працюють в межах постколоніального дискурсу. Постколоніальна теорія 

стала актуальною для української літератури у 90-х рр. ХХ ст.. Це було 

пов’язано з розпадом "імперії" Радянського союзу та встановленням 

української незалежності. Україна, що перебувала декілька століть під 

владою російської "метрополії", нарешті здобула шанс деконструювати 

власне минуле задля майбутнього поступу. Г. Бгабга вважав, що культурне 

конструювання належності до певної нації визначається через соціальну та 

текстуальну самоідентифікацію, тобто через низку наративів. Саме сучасна 

українська література демонструє створення подібних наративів, які будуть 

детально розглянуті в наступному розділі. Варто також зауважити, що 

фактично роль постколоніальної критики в Україні виконує література, 

оскільки артикулює такі її складові як розмисли про межі географії, точки 

перетину між культурою та політикою, постколоніальний комплекс, 

фемінізм, орієнталізм тощо. Таким чином, постколоніальний дискурс 

сучасної літератури створив умови для нового написання нації. 

 

Висновки до другого розділу 

 

Отже, головними складовими, які формують структуру культурно-

національної ідентичності, слід визначити: культурну пам'ять, комунікацію, 

політичну складову. 

1) Культурна пам'ять. Вона є елементом культурно-

національної ідентичності, оскільки акумулює спогади, що 
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пов’язують індивіда з нацією. Індивід визначає себе через те, що 

він згадує та забуває разом з іншими представниками нації. 

Особливо актуальним цей процес стає для звільнених націй, 

етносів та груп, які звертаються до своєї давньої традиційної 

пам'яті, зруйнованої або викривленої панівним тоталітарним 

режимом (випадки країн Східної Європи, Балкан, Балтії тощо). 

Відбувається зміна у своєму ставленні до минулого, формами 

якої є критика офіційних пластів історії, створення 

альтернативної оповіді про минуле, повернення витіснених 

складових історичного процесу, розвиток генеалогічних шукань, 

відкриття доступів до архівів тощо. Індивід декодує сліди, які 

залишило минуле та запитує про їхній смисл. Таким чином 

культурна пам'ять кристалізується та обґрунтовує існування 

нації. Через залучення та поширення низки  образів, символів, 

«місць» пам’яті, ритуалів зміцнюється чуття спільноти всередині 

нації, формується її образ. Власне образи, символи, "місця" тощо 

культурної пам'яті є тими маркерами, знаками ідентифікації, які 

виокремлюють певну культурно-національну ідентичність, 

відрізняючи її від інших. Вони задають "конективну структуру" 

(Я.Ассман), специфіку саме цієї, а не іншої культури. Культурна 

пам'ять є наративною. Оповідь про минуле визначає  життя як 

формотворчий автообраз і надає орієнтації для дії індивідів, 

оскільки вибудовується лінія спадковості, тобто традиція. 

Зважаючи на це, культурна пам'ять потребує існування 

професійних носіїв. Раніше таку функцію виконували мнемони. 

Зараз цим опікуються письменники, історики, архіваріуси та ін., 

адже вони, маючи спогади про минуле, фіксують їх у 

письмовому вигляді, тексті, зберігаючи минуле задля 

майбутнього.  
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2) Комунікація. Функціонування образів, символів, 

«місць» пам’яті, ритуалів, ієрархій, цінностей тощо, тобто тих 

елементів, що задають «конективну структуру» культури та є 

маркерами ідентичності нації, відбувається у просторі 

комунікації. Письменник, який є сучасним мнемоном, підтримує 

ці атрибути та відповідає на суспільні запити ідентичності. Між 

ним і суспільством, що виступає у ролі читача, виникає 

специфічна комунікація. Письменник виступає у ролі суб’єкта 

інформації, надсилає читачеві-адресатові повідомлення, певний 

текст. Це повідомлення відоме письменникові, але для читача є 

новим. Втім, цей меседж функціонує в просторі, де 

перетинаються синхронний та діахронний змісти, актуальне 

теперішнє та «жива» культурна пам'ять. Присутність культурної 

пам’яті виявляється у наборі культурних кодів, що містить 

конкретний текст. За ними читач розпізнає спільно пережитий 

контекст та долучається до поля обміну думками, у якому 

дискутується «образ нації», осердя культурно-національної 

ідентичності.  

3) Політична складову. Вона проявляється в 

ангажованості учасників процесу культурно-національної 

ідентифікації. Так, митець, що перебуває в актуальній ситуації 

власної епохи, має зробити політичний та моральний вибір, 

прийняти певну громадянську позицію, відкрити цінності, які 

дискутуються в соціальних та політичних дебатах. Мистецький 

твір, літературний зокрема, стає праксисом та полем дискусій, 

він належить до певного типу владного дискурсу, імперського чи 

постімперського, колоніального чи постколоніального. Сучасна 

українська література, яка розглядається в дисертаційному 

дослідженні, фактично виконує роль постколоніальної критики, 
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де поєднуються розмисли про історію, географію, мистецтво, 

політику. Постколоніалізм розгортає травматизм колоніального 

досвіду, демонструючи "рубці" та "шрами" минулого, які 

виявляються у пам'яті про "обірвану" історію тієї чи іншої нації, 

що перебувала під пануванням імперії. Постколоніалізм "дає 

право"  колись підлеглим народам відверто говорити та діяти на 

власній території, тобто самовизначатись, утверджувати 

культурно-національну ідентичність. У цьому контексті нація 

визначається як «наративна стратегія». Її апаратом є такі 

категорії як сексуальність (чоловіча/патріархальна, жіноча), 

класова приналежність, територіальна параноя або "культурна 

відмінність", постколоніальний комплекс,  смерть імперії як 

смерть Батька тощо. Усі вони використовуються в процесі 

написання нації та формування її ідентичності. 
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РОЗДІЛ 3. ТИПОЛОГІЧНІ МОДЕЛІ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРНО-

НАЦІОАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ 

УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ) 

3.1. Бароко як код культурно-національної ідентичності (на 

прикладі творів Ю.Андруховича) 

У підрозділі буде розглянуто есеїстику та романістику Юрія 

Андруховича (1960 р., м. Івано-Франківськ). Його пошуки культурно-

національної ідентичності пов’язані з епохою «меморіального буму», що 

стався наприкінці 80-х – на початку 90-х рр. ХХ ст.. Скасування та 

встановлення наново культурних та політичних кордонів на просторі 

колишнього СРСР спричинили повернення національних ідентичностей з 

власними мовами, культурами, історією. Відбувалась актуалізація того, що 

раніше підлягало забуттю та забороні.  

Подібний розвиток самоідентифікації націй був описаний за допомогою 

метафор «повернення» чи «пробудження історії» [16, С.69]. Під історією тут 

мається на увазі не академічне вивчення минулого, а пробудження у 

колективній свідомості інтересу до минулого, його згадування, своєрідна 

відбудова культурної пам’яті. Цей процес вимагав також повернення 

утраченої колись системи цінностей, поведінки, ієрархій, тобто культурного 

коду, необхідного задля розуміння власної культурно-національної 

ідентичності.  

Таким чином, перед українським суспільством постало питання: які 

загальноукраїнські спогади ми повинні зберігати задля розуміння власної 

культурно-національної ідентичності і внеску в нове конструювання історії? І 

який культурний код є провідним для формування української ідентичності 

та реактивації пам’яті? Свою відповідь на  запити «меморіальної епохи» має 

Ю.Андрухович, оскільки його твори присвячені осмисленню вказаної 

проблематики.  
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Аналіз творчості Юрія Андруховича варто розпочати з його циклу 

есеїстики «Моя остання територія» і «Ангели та демони периферії». Юрій 

Андрухович демонструє шлях трансформації індивідуальної пам’яті в 

культурну. Його усвідомлення належності до української культури та нації 

походить від особливого відчуття місця народження та проживання 

письменника, Галичини: «Я живу в споконвіку підозрюваній і зневажуваній 

частині світу. Ця частина світу називається Галичиною» [14, С.257]. У цьому 

контексті варто навести думку М.Ґібернау. Дослідниця вважає, що територія, 

перетворена на краєвид набуває зовсім іншого значення для тих, хто 

належить до неї, тих, хто здатний вирізняти конкретні місця, де відбувалися 

пам’ятні битви та події, і визначати конкретні пам’ятки і святині, які 

конституюють окремий характер нації. Краєвид утілює традиції, історії та 

культуру нації, яку сучасники поділяють з предками, він пробуджує сильне 

чуття належності до нації та репрезентує спадщину для майбутніх поколінь 

[71, С.36].  

Галичина для Андруховича не є суто географічним місцем, вона є 

пам’ятним українським місцем, що позначене дискретністю, себто 

відмінністю, «розривом» між минулим і теперішнім. А.Ассман зазначає, що 

на пам’ятному місці певна історія не набула продовження і розвитку, а радше 

зазнала насильного обриву [16, С.327]. Такого насильного обриву зазнала, на 

думку Ю.Андруховича, історія Галичини у 1939 р. з приєднанням до 

«імперії» СРСР, адже напр. ХІХ – поч. ХХ ст. Галичина була одним з 

найважливіших локусів Центральної-Східної Європи, входячи до складу 

Австро-Угорської імперії. Перервана історія Галичини матеріалізується в 

руїнах та реліквіях колишнього побуту, що виокремлюються на 

пострадянському архітектурному тлі як фрагменти чужого досвіду: «Мене з 

дитинства притягають руїни, цей особливий слід, особливий сад колишнього 

буття…Старі стіни, трухляві балки, напівзітлілі речі мають своє власне, 

тільки їм властиве дихання – можливо, я токсикоман?» [13, С.257]. Ці руїни – 
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залишок від того, що більше не існує, але має бути збереженим не тільки у 

індивідуальній, але й  у колективній пам’яті задля реставрації минулого, яке 

наразі є забутим і втраченим, але саме воно, на думку Андруховича, 

безпосередньо формує нашу культурно-національну ідентичність. 

Сьогоденна «рана втрати та пошуку» цієї ідентичності може бути загоєна 

українцями шляхом відновлення пам’яті: «…але ж наші нещастя походять не 

від того, що ми прагнемо заглибитись у споглядання своєї історії. Тут усе 

швидше навпаки – ми надто мало її знаємо, бо за тоталітарних часів нам 

подавали її сфальшованою…Вона аж світилася, бідна, від жахливих 

семантичних порожнин, з неї випадали не тільки окремі постаті чи події, але 

й цілі періоди, процеси, тенденції. З неї випадав її зміст! Отже, ми тільки 

починаємо її реконструювати і це мусить нарешті відбутися» [13, С.275].  

Таким чином, для Андруховича передумовою культурно-національної 

ідентичності є жива культурна пам'ять, яку втілюють руїни, меморіальні 

ландшафти, германізми, присутні в українській мові, старі карти, вже 

неіснуючі міста тощо. Ці матеріальні рештки стають елементами наративу, 

який заміняє втрачений локус. Наратив стає тим, що змушує пам’ятні місця 

заговорити як свідків минулих часів та виявляє їхнє значення у сьогоденні, 

адже він відновлює зруйнований пласт національної історії та традицій. 

Оповідь Андруховича про минуле Галичини з її бароковими середмістями, 

екзотичними товарами на ринках, кав’ярнями, цукернями, фігурами святих 

Христа Спасителя, Марії Матері Божої та Йоана Хрестителя, пам’ятниками 

цісарям, одноповерховими вилами, текстами Бруно Шульца, бібліотеками та 

обов’язковою ратушею на головній площі міст має на меті відновити у 

пам’яті українців спогад про свою колишню приналежність до специфічної 

центрально-східної європейської культури, «поруйнованого коридору між 

Західною Європою та Східною…»[13, С.257]. Але ця реконструкція 

минулого має стати не черговим ідеологічним міфом про європейськість на 

шляху до культурно-національної ідентичності, вважає Андрухович, а 
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ретельним вивченням традиції та забутих мистецьких форм: «Наші будинки, 

сади, площі (я вже не кажу: заводи, вокзали, летовища) вражені тяжким 

гріхом безформності. Усе, на чому ще може спинитись око, – полишене не 

нами, але нами занедбане і осквернене…Щось ми втратили, здається 

назавжди. Навіть, якщо мали колись.» [4, С.216]. Саме мистецтво, яке є 

носієм культурної пам’яті, має стати орієнтиром у нинішній ситуації пошуку 

українцями власної культурно-національної ідентичності: «Ви будете 

сміятись, але я скажу так: навчити школярів відрізняти сонети від октав. 

Окситонні рими від парокситонних. Питальне речення від окличного» [4, 

С.217].  

Центрально-східна європейська культура, поруйнований коридор між 

Західною та Східною Європою, визначає особливий спосіб буття українців, 

який був навмисно витіснений та забутий за тоталітарних часів. Втім, він є 

невід’ємною частиною нашої культурної пам’яті, яка зберігається у текстах, 

що створюють смислові простори та зберігають інформацію про попередні 

контексти [118]. Тобто у текстах присутній код, який протистоїть часові. Цей 

код шифрує спосіб буття нації. У есеях Ю.Андрухович лише шкіцово 

означив елементи коду української ідентичності, оскільки вони більшою 

мірою присвячені пам’ятним місцям та їхньому зв’язку з ідентичністю. Втім, 

за формами та смислами пам’ятних місць Галичини приховується 

культурний код. Андрухович прочитує його як код бароко.  

Отже, на запит «меморіальної епохи» щодо творення актуального 

культурно коду Андрухович представляє відповідь – бароко. У цьому він 

зізнається в численних есе, поезії, інтерв’ю та листуванні: «Може, б то 

почати себе представляти "останнім письменником бароко"?», «Україна – це 

ж країна бароко» [9, С.73] тощо. Виникає питання, чому саме бароко 

визначає вектор розвитку та становлення української культурно-національної 

ідентичності? Задля вирішення цього питання спробуємо описати 

культурний код українського «бароко» та проаналізувати його систему в 
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романістиці Юрія Андруховича. Нагадаємо попередньо головні світоглядні 

риси доби бароко. Для бароко було характерно не протиставлення, а 

взаємоперетинання протилежностей (антропоцентризму та теоцентризму, 

інтелектуалізму та сенсуалізму), окреслення плинності та мінливості 

довкілля, парадоксальність, перехід одного явища у інше, рухливість, 

динамізм, мандрівка, трагічне напруження, катастрофа, пристрасть до 

сміливих комбінацій та авантюри [197]. Та основа, на якій синтезується 

різноманітне в бароковій культурі, є принципом сполучення протилежного, 

з’єднання антитез, гри ними. Антитетика належить до важливих елементів 

барокової системи моделювання світу, адже переконання у тому, що буття у 

суті своїй є антитетичним, виступає засадничим принципом барокової 

філософії. Один з найяскравіших барокових філософів, Якоб Бьоме, 

розглядав буття як антитетичне та вкрай дисгармонійне. Воно несло в собі 

протилежні якості – небесне, святе з одного боку та пекельне, люте з іншого 

[25]. 

Ці світоглядні засади мали своє віддзеркалення у стильових рисах 

бароко. Бароко стало періодом величних концепцій, пишних форм, потягу до 

надприродного і водночас земного, спіритуалізму та фантазії, тенденцій до 

метаморфоз, травестій та театралізації, поєднання трагічного та комічного, 

піднесеного та потворного, величного та низького. 

Як вже було зазначено попередньо, культурний код українського бароко 

синтезує в собі традиції середньовічного сміху (карнавальне, пародійне, 

травестійне начало) та репрезентує світовідчуття, яке характерне для 

європейського бароко загалом: роздоріжжя між земним та небесним, 

духовним та тілесним тощо. 

Запит на культурний код «бароко» в творчості Юрія Андруховича 

з’являється у часи його участі в угрупуванні «Бу-Ба-Бу» (разом з О.Ірванцем 

та В.Небораком). Назва угрупування розшифровується як «Бурлеск-Балаган-

Буфонада», і, відтак, відсилає до традицій низового бароко. Період 
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найактивнішої діяльності літгрупи припадає на 1987-1991 рр., перехідний 

період, історичний злам, розпад СРСР. Катаклізм системи  спричинив 

карнавальну сміхову рефлексію, своєрідний відгук на новітній догматизм та 

виклик офіціозу. Якщо середньовічний та бароковий сміх став реакцією на 

проникнення релігії та церкви у всі сфери життя, то, як зазначає Тамара 

Гундорова [61, С.200], у випадку з постмодерними бубабістами, можемо 

говорити про «революційну ситуацію», коли «низи» не хотіли, а «верхи» не 

могли, коли знову з’явилась потреба у розгерметизації офіційної культури та 

літератури, соціокультурній грі як рекреації та пошуку власної ідентичності. 

Бароковість, карнавалізація, бурлеск, іронізм «Бу-Ба-Бу», а в подальшому і 

творчості Андруховича, були спрямовані на підрив соціалістичного та 

національно-просвітницького простору, подібно до того, як це робили 

представники низового бароко з середньовічним догматизмом схоластики. 

Сміх, універсалізм, багатоголосся в українському постмодернізмі стали 

шляхом до остаточної свободи від ідеологічних нашарувань. Образи 

пострадянської людини профанізувались, переломлюючись в ритуальній 

карнавалізації, що засвідчила множину іронічної поведінки й оцінки.  

Власне повернення та переосмислення коду бароко у творчості 

Андруховича розгортається як спроба віднайдення культурно-національної 

ідентичності. Продемонструємо це на прикладі романів «Рекреації», 

«Перверзія» та «Дванадцять обручів».  

Роман «Рекреації» (1990) є своєрідною карнавальною рефлексією на 

ситуацію розпаду СРСР і початковим розмислом про шлях до власної 

культурно-національної ідентичності. Моделюючи ці події, Андрухович 

використовує такий елемент барокового коду як творення антисвіту. Саме до 

творення антисвіту, вважає Д.Ліхачев, вдавались барокові автори XVII-XVIII 

ст.[113, C.349-366]. Для антисвіту характерна наступна схема побудови 

Всесвіту: світ справжній, організований, світ культури і світ не справжній, не 

організований, негативний, світ антикультури. У першому світі панує 
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впорядкованість знакової системи, у другому - повний хаос значень. 

Антисвіт підкреслено недійсний, він навмисно придуманий автором, тому на 

початку і наприкінці твору надаються безглузді адреси, календарні дати, 

персонажі з минулого, мета яких заплутати реципієнта. Функція творення 

антисвіту полягає в оголенні, відкритті правди, звільненні від обмежень, 

штучної суспільної нерівності, від усієї знакової системи даного суспільства.  

У «Рекреаціях» центром антисвіту стає неіснуюче місто Чортопіль, яке 

вбирає риси західноукраїнських міст з давньою історією. Чортопіль – це 

місто сміху, традицій низового бароко та чорта. Згідно з цими традиціями 

Чортопіль має містичні координати, безглузді адреси, недійсний топос: «Ти 

ще ніколи в житті не бував у Чортополі, Хомський, і навіть змушений був 

якось вислухати гнівну нотацію з уст однієї поетки-патріотки про те, що 

Чортопіль — наша духовна Мекка, і не побувати в ньому не можна, якщо ти 

справді любиш свій рідний край» [12, С.100].  

Чортопіль як антисвіт є тим простором, де кожний персонаж демонструє 

власний шлях до ідентичності, звільнюючись від провладного дискурсу. У 

цьому контексті прикметно, що персонажі прибувають на загадкове «Свято 

Воскресаючого Духу», але невідомо, коли воно почнеться і чим закінчиться. 

Свято супроводжує і поява новітнього Сатани, доктора медицини Попеля. 

Він в’їжджає у Чортопіль з двома поетами, Юрком Немиричем та Грицьком 

Штундерою, на «Крайслері Імперіалі». «Крайслер» є знаком бубабістського 

дискурсу, що натякає на виклики нового суспільства та його цінностей. 

Побачений колись Ірванцем в Києві, «Крайслер імперіал» символізував 

зняття ієрархій, свободу підриву всіх поверхів влади і традицій. Він 

нагадував великодню епіфанію, у якій сходилось минуле та теперішнє і 

відбувалось новітнє пришестя (Христа чи Антихриста). Таким Антихристом 

був Попель. Він перебував поза простором і часом і знав провідних 

європейських культуртреґерів: Гессе, Фройда, учнів Юнга, Джойса. 
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Подібна топічна та часова дезорганізація перетворює події на карнавал, 

гепенінґ, у якому персонажі мають дати відповідь на запит ідентичності, 

пройти шлях трансформацій до кульмінаційної події, з’яви режисера 

Мацапури, який інсценізує путч. Так, Штундера осягає ландшафт Чортополя, 

адже його рідні колись тут жили, перш ніж бути вивезеними до Караганди. 

Штундера відчуває ностальгію і зв'язок із землею, але ця земля стає дедалі 

жорстокішою, підкидаючи на шлях Грицькові то артефакти смертей, що 

колись тут сталися внаслідок радянських забудов, то недавній труп 

чолов’яги, якого просто пограбували і вбили. Для Грицька ці жорстокі реалії 

антисвіту стають апогеєм ночі, оголенням екзистенційного відчуження та 

самотності. Карнавал Немирича починається із зустрічі з Попелем у 

святковому натовпі. Попель запрошує Немирича на велике нічне прийняття у 

знамениту Віллу з Ґрифонами, яка беззаперечно нагадує топос з реального 

світу, а саме нинішній другий корпус Національного музею у Львові, який 

виконаний у бароковому стилі, прикрашений грифонами, херувимами, 

левами. Ця будівля, безсумнівно, є місцем поєднання минулого та сучасного, 

піднесеного та профаного, адже у ній відбувається містичне свято Попеля, 

бал, який також нагадує чи то шабаш відьом у «Фаусті» Гете, чи то 

диявольський бал Воланда у «Майстері та Маргариті» Булгакова.  

Ефемерність та потойбічність свята підкреслює арія Орфея з «Орфея та 

Еврідіки». Зрештою, Немирич дізнається, що перебуває на святі чорта, якому 

треба заприсягнути на вірність, однак свято є лише сном, містичні явища 

якого переходять з площини сну у площину життя, змінюючи рух 

останнього: «— Присягай, — сказав доктор… і ти знав, що треба хреститися, 

але не знав як, і ти закричав, Юрку, і таки звівся на ноги, і продерся, немов 

крізь вату, липку і криваву, крізь це повітря… І тільки близько шостої ранку 

ти виберешся нарешті з містечкового лабіринту і, тремтячи від холоду, 

набредеш на той клятий готель» [12, С.164]. Саме таке нібито пробудження, 

вихід з лабіринту стає завершенням карнавалу Юрка Немирича. Інші 
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персонажі «Рекреацій», поети Хомський та Мартофляк, а також дружина 

Мартофляка, Марта, переживають карнавал невдалих еротичних пригод. Між 

трьома персонажами зав’язується  любовний трикутник. Як зазначає Т. 

Гундорова, вони «…то роз’єднуючись, то з’єднуючись, демонструють 

відчуження особистості від біографії, історії, сім’ї, сексу, відчуження, що 

стало тотальним за радянських часів» [61, С.83]. 

Таким чином, антисвіт як час та простір рекреацій поєднує усіх 

персонажів у тотальному гепенінґу, виставі заради переоцінки дотеперішніх 

радянських цінностей та витворення нової культурно-національної 

ідентичності.  

Якщо «Рекреації» демонстрували початкове звільнення від провладного 

дискурсу та пошук власної ідентичності, то романи «Перверзія» (1996) та 

«Дванадцять обручів» (2001)  дають відповідь на питання «що є осердям 

української культурно-національної ідентичності?». На думку Андруховича, 

ним є міфологічний образ Орфея. У «Перверзії» носієм орфічних рис є 

головний персонаж, Стах Перфецький. Він прибуває до Венеції на 

запрошення фундації «Le morte di Venezia» на інтернаціональний семінар 

«Пост-карнавальне безглуздя світу: що на обрії» та опиняється у 

викривленому часопросторі, де нема ні верху, ні низу, ні ліва, ні права. 

Прикметно, що рекомендації щодо участі Перфецького надав вже відомий 

читачеві доктор психіатрії Франк Попель спільно з «окремими 

інтелектуальними, комерціяльними і сакральними кругами» [10, С.54]. До 

того ж, загадковий семінар відбувається після закінчення реального 

карнавалу, себто на початку березня, з 6-го по 10-те число, у період 

християнського посту. Визначення цих координат підтверджує заявлену 

необарокову назву семінару. 

Цей часопростір Венеції є виразно бароковим, антитетичним, 

дисгармонійним, трагічним. Він означується дослідницею Кармен Відаль як 

«складка». Вона вважає «складку» необароковим символом кін. ХХ ст., 
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принципом пояснення загальної культурної і політичної дезорганізації світу, 

де панує порожнеча, у якій нічого не вирішується, де суцільні ризоми, 

парадокси, що руйнують здоровий глузд, визначення чітких меж особистості 

та її ідентичності. [94, С.179]. Так, існують лише фрагменти, хаос, театр. У 

«складці» навіть семінар, покликаний визначити віхи розвитку, 

перетворюється на фарс, адже семінар – це лише прикриття для перверзії, 

перетворення,  що має відбутись з його головою, доном Казаллеґрою. Саме 

тому до Венеції Стах доставляється агентами невідомого «монсеньйора», 

Адою Цитриною  та Янусом (прозора етимологія) Марією Різенбокком. 

Відтак, Андрухович загострює барокову проблематику, ставлячи 

питання чи є людина деміургом, чи здатна вона завдяки таїнству свята, 

перетворення і театру пізнати істину? Пошук ідентичності відбувається на 

тлі тотальної театралізації світу та зміни масок. Варто наголосити на тому, 

що феномен таїнства свята є властивим театрові з часів Античності, адже 

етимологічно і фактично театр – творіння греків. Його суть, як каже Г.-Ґ. 

Ґадамер, полягає у грі, що передбачена для перегляду. Театр – це творча 

об’єктивація грецького духу, який з культу, танцю та ритуалу витворив те 

нове, що дивує реципієнта і нині. Античний театр, як згодом і бароковий 

театр, мав релігійне походження. Він був складовою античного свята на 

честь Діоніса і мав сакральний характер. Ґадамер наголошує, що для свята є 

характерним власний час [51, С.157-158]. Свято у суті своїй є тим, що 

повертається. Наприклад, кожне Різдво таємничим чином одночасне далекій 

події народження Христа. Таємниця свята – у нерухомості часу і творчості, 

адже сутність свята – творіння, епіфанія, що перевтілює буття. Подібно 

культові, театр є місцем істинного творіння, місцем, де за словами Ґадамера 

«з нас роблять і нам показують у вигляді образу дещо таке, у чому ми 

відчуваємо і пізнаємо реальність, реальність, що перевищує наше «Я». Тут 

ми чуємо голос істини, що нібито стоїть над життям, яка вільна від забуття, 

не підлягає йому» [51, С.159]. Саме це світовідчуття панує у бароко. Людина 
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бароко намагається осягнути сакральне, Бога через театр та його ефект 

співпереживання. Відтак, у містеріях, шкільних драмах та інтермедіях, 

різдвяних та великодніх ораціях розігруються релігійні епізоди історії, яким 

надається «емоційне» прояснення.  

Юрій Андрухович продовжує цю лінію, але головним засобом 

сюжетобудування обирає парадокс. У «Перверзії» він представляє 

безпосереднє, фронтальне зіткнення театру та «реального» світу. Все 

відбувається так, ніби театр у всій своїй повноті був вилучений з 

відповідного контексту і закинутий у «реальне» життя. Андрухович не 

пропонує читачеві (як це було у «Рекреаціях» 1990 року) бачити світ нібито 

театр. Ні, він хоче запевнити нас, що життя є і реальним, і театром водночас. 

Іноді реальне є дійсно те, що здається, а іноді життя – комедія чи трагедія в 

буквальному сенсі слова. Саме цей конфлікт, під час якого життя видається 

тим чи іншим створює особливий ефект роману «Перверзія».  

Різноманітні маски у цьому пост-карнавальному театрі є етапами 

становлення ідентичності Перфецького. У теперішньому Перфецький 

протистоїть «темним» силам, володарям карнавалу, а також, певною мірою, 

Аді Цитрині, адже вона є їхньою королевою, але й коханою Стаха. У 

минулому Перфецького – кохана, яка померла, зійшла у потойбіччя, ставши 

навіки його Евридикою. У минулому Перфецького – молодість і пригоди, 

Чортопіль, Львів, Україна, подорожі Європою, переклади Рільке. Вже ця 

динаміка показує, що сутність Перфецького складає вічний пошук свого «Я» 

у коловороті змін. Про це зізнається сам Перфецький у своєму вірші «Зима в 

Баварії»: «Зима в Баварії постійна. / Це не зима. Це щось зі мною: / моя 

істота травестійна / стає зимовою сосною. / Існую спогадом. Весною 

/існую, думаю про груди / Ґертруди, схлипую луною, / мов сніг на гори і 

споруди. / Зима в Баварії помірна / і нетривка, і все ж невічна./ Моя душа 

високогірна / до темних проявів дотична. / Діра в душі — це семантична / 

прогалина між «я» і світом, / коли кохана потойбічна / все кличе — тліном, 
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тілом, літом»

 [10, С.245-246]. Він прагне стати Орфеєм своєї епохи, а тому 

має відбутись повністю у венеційській виставі сходження до царства тліну.  

В «Перверзії» таким царством виявляється будівля фундації, каза 

Фарфарелльо. Там відбувається кульмінація семінару, яка полягає у 

своєрідному переході духу Казаллеґри у тіло більш молодого Мавропуле. Дія 

супроводжується «Маршем розенкройцерів» та буффоними ритмами «Вальсу 

чорнокнижників», підкреслюючи передчуття перетворення. Перфецький 

усвідомлює, що світ перебуває у тотальному постапокаліптичному стані, а 

тому обирає інший шлях. Він розігрує містерію Риби-Христа, власне 

переродження. Він стрибає у води Венеції, зауважуючи всім нам: «Слухайте 

далі. Слухайте це життя. Слухайте ангелів, слухайте сплеск води…»  [10, 

С.467]. І тут стає зрозуміло, що цей жест є, напевно, тільки виставою, адже 

тотем Перфецького – Риба, яка виступає у романі символом циклічного 

повернення, а також символом присутності Автора, Режисера усієї 

перверсивної вистави, який натякає, що умовою культурно-національної 

ідентичності є духовне переродження: «Бо Стах Перфецький, якого майже 

усі на світі мають за самовбивцю-потопельника і який є справжнім автором 

усіх (не деяких!) фрагментів цієї книги, Стах Перфецький далі серед нас. Він 

живий, і я скажу більше, він повертається. Спочатку лише яко книга, ним же 

хитромудро мені підкинута» [10, С.476].  

Ця думка досягає свого апогею у романі «Дванадцять обручів». У ньому 

Андрухович відходить від барокової логіки карнавалу, характерної для 

молодого та веселого деміурга, ним панує усвідомлення того, що єдиним 

закінченням життя буде смерть. Про це Андрухович зізнається у спробі 

автокоментаря до роману, що має назву «Орфей хронічний». Якщо смерть 

була для Орфея-Перфецького потойбічною фікцією, удаваністю, то Орфей 

«Дванадцяти обручів» доходить до справжньої смерті. Андрухович, як і 

барокові автори, воліє зробити смерть культурною цінністю, усвідомивши 

                                                 

 Курсив наш 
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яку можна відповісти на питання «хто ми?». Письменник пов’язує смерть з 

віднайденням загубленої території, де «ми – ті, котрі пішли, зникли з видимої 

поверхні світу, і ті, котрі все ще на ній залишаються, - мають шанси 

перетнутися» [5, С.323]. Ця територія є міфічним топосом смерті Орфея: «…я 

майже переконаний, що напад менад на Орфея стався десь у нашій 

карпатсько-балканській зоні світу. Міфологічний Орфей і сам походив 

звідси…» [5, С.325]. Відтак, «Дванадцять обручів» стає осмисленням орфізму 

як провідної риси культурно-національної ідентичності. На підтвердження 

цієї тези зазначимо, що дія роману розгортається у віддаленому 

карпатському пансіонаті «Корчма «На місяці». Назва корчми взята з 

творчості українського поета-модерніста, Богдана-Ігоря Антонича, якого 

Андрухович назначає провідником між життям та смертю, українським 

Орфеєм. Прикметним є епіграф роману, вірш Богдана-Ігоря Антонича: 

«Самотнім, друже, мов у ночі пояс, / ти в таємниці світу оповитий./ В цей 

вечір весняний ходи зі мною / в корчмі на місяці горілку пити» [5, C.7]. 

Пансіонат мав довгу історію, а його простір руйнував звичайну логіку 

причини та наслідку. Тут все було інакшим, тут переплітались життя та 

смерть. Карпати та пансіонат розставили акценти у життя головних образів-

персонажів роману: Карла-Йозефа Цумбруннена, Артура Пепи, Роми 

Воронич, Коломеї Воронич. Внесли корективи вони і у життя Ярчика 

Валшебніка, Варцабича, Лілі та Марлени, професора Доктора (який, 

зрештою, був ретранслятором слів Антонича).  

Герої, які прибувають у пансіонат, шукають виходу з життєвої кризи, що 

супроводжується думками про смерть. Кожен втрачає смак до життя, до 

творчості, до мистецтва – і це є причиною потягу до смерті: «...млявість 

письма найчастіше свідчить про почуттєве спустошення, а смерть 

обов’язково вдирається туди, де не вистачає любові» [5, С.83]. Користуючись 

виразом Т.Прохаська «від чуття при сутності» і перефразовуючи його, стан 

головних персонажів можна означити як «від чуття при смерті». Однак «від 
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чуття при сутності» виявляється у Коломеї Воронич. Саме у її імені 

зашифровано загадку кола, відтак і сама Коломея стає носієм кола, що 

об’єднує дванадцять обручів. Таємниче знання Коломеї формується 

поступово: від розмов з Доктором, що ретранслює слова поета Антонича до 

містичного зв’язку з самим Антоничем, який приходить уночі. Що ж це за 

таємниче знання Коломеї про коло, котре існує завжди, але його не 

помічають інші? Для Андруховича коло – це час. І така інтерпретація 

символу – продовження традицій епохи бароко. Адже саме за бароко 

формується розуміння, що наше життя є лишень частиною неперервного 

коловороту часу, що попереду все одно буде смерть. Коло концентрує у собі 

дві площини – життя і смерть та їхній взаємоперехід. Для Коломеї це 

відкривається у спілкуванні з Антоничем, українським Орфеєм, що пішов з 

життя дуже рано. Саме Антонич яко Орфей є співцем світу на межі смерті та 

життя, співець балансування. На відміну, скажімо, від поетів, для яких 

провідним є аполонівське, оптимістичне начало в культурі (напр., класицизм) 

чи поетів, для яких головним є захоплення філософією смерті (напр., 

символізм). Для Карла-Йозефа Цумбруннена також відкривається таємниця 

кола. Але це стає можливою лише після його смерті, коли «врешті води 

Потоку прийняли в себе велику дунайську рибу з її останньою потаємною 

ідеєю більше не повертатися» [5, С.271]. Цумбруннен переходить в 

невидимий світ, що співіснує разом з видимим світом живих. Тим самим він 

вивільнюється і дізнається таємницю існування. Таке розділення світів на два 

начала, видиме і невидиме, розуміється Андруховичем у річищі барокових 

традицій і є продовженням думки Григорія Сковороди, Кирила Транквіліона-

Ставровецького, Івана Величковського тощо. Смерть Карла-Йозефа завершує 

цикл (дія відбувається напередодні Пасхи) та примирює антагонізм у парі 

Пепа-Рома Воронич.  

Символ дванадцяти обручів означує коло часу, вічне повернення, 

згасання і розквіт природи, її воскресіння і дар життя. Андрухович складає 
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своєрідну мозаїку з обручів: «Перший обруч – це напевно ... пояс невинності 

на дівчатах», «Другий – це напевно… такий танець, коли всі танцюють у колі 

», «Третій обруч – це обійми мого далекого милого…», «Четвертий обруч – 

це обійми теплого вітру, кружіння енергій», «П'ятий обруч весни – зелена 

недоторканість», «Шостий обруч – це залізне кільце двобою велетнів», 

«Сьомий обруч – це коли з кимось раніше не знайомим почуваєшся легко і 

вільно», «Восьмий обруч – це коли стискається серце», «Дев'ятий обруч – це 

коли залишаєшся сам на сам і від цього нікуди подітися», «Десятий обруч – 

це полон, з якого неможливо повернутися, нічого не втративши», 

«Одинадцятий обруч - це коли двоє стають одним», «Дванадцятий обруч – 

коло вічності, початок і кінець в одному, Альфа і Омега, всі ми і кожне з 

нас»

 . Дванадцять обручів є складовими орфізму, містичного знання, яке 

зберігають мистецькі форми. Кожен обруч - це етап віднайдення себе, ніби 

маска, яку приміряв Перфецький. Останній, дванадцятий обруч, означує 

завершення, а разом з цим і початок циклу. Він є квінтесенцією філософії 

бароко, яка, виражає український світогляд. Орфізм, на думку Андруховича, 

є способом, у який ідентифікує себе українська нація, покликаючись на 

культурну традицію бароко: «Бо коли Ім’я спаровується з Числом, 

народжується орфізм» [5, С.328]. 

Розглянувши культурно-національну ідентичність в контексті есеїстики 

та романістики Юрія Андруховича крізь призму культурних кодів, можна 

зробити наступні висновки. Зважаючи на культурну традицію нації, її 

систему цінностей, ієрархій, поведінки, провідним кодом, який сприяє 

розумінню та формуванню української ідентичності на тлі «меморіальної 

епохи», є бароко. Код бароко, який присутній у сучасній літературі, зокрема 

у текстах Юрія Андруховича, актуалізує пам'ять, яка підлягала забороні і 

навмисно витіснялась провладним дискурсом. Відновлення втраченого 

пласту бароко створює у сьогоденні орієнтир для пошуку власної культурно-

                                                 

 Інтерпретація для кожного обруча надається у розділах «З каміння і сну», «Карузо ночі», «Закінчуючи».  
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національної ідентичності. Творчість Андруховича демонструє динаміку 

цього процесу. Через використання таких елементів культурного коду бароко 

як творення антисвіту, карнавал, театральність, маска, містерія письменник 

реактивує культурну пам'ять, яка виявляє спосіб самоідентифікації 

української нації. Таким способом, на думку Андруховича, є особливий 

стосунок особистості до часу (коловорот життя та смерті, згасання та 

розквіту, воскресіння, дару життя), який інтерпретується через міфологічний 

образ Орфея, отримуючи назву орфізм. Саме через осягнення орфізму як 

неодмінної риси української нації та культури, вважає Андрухович, є 

можливим віднайдення власної ідентичності. 

 

3.2. Культурно-національна ідентичність і травматичний досвід (на 

основі творів С.Жадана) 

 

У цьому підрозділі ми розглянемо формування культурно-національної 

ідентичності крізь призму культурної пам’яті як травматичного досвіду, 

модусів свободи та відповідальності, через аналіз творчості Сергія Жадана. 

Його творчість демонструє динаміку становлення  культурно-національної 

ідентичності. Це пов’язано з тим, що, Жадан, на відміну від Андруховича, 

належить до іншої літературної генерації. Юрій Андрухович (1960 р., Івано-

Франківськ) належить до літературного покоління «вісімдесятників», 

періодом найактивнішої діяльності якого був кін.80 – поч. 90 рр., себто 

перехідний період, історичний злам, розпад СРСР. Катаклізм системи 

спричинив переоцінку всіх дотеперішніх «словників» та кодів культури, а 

відтак, і власної культурно-національної ідентичності, про що мовилось у 

попередньому підрозділі дослідження. Сергія Жадана (1974р., 

м.Старобільськ, Луганська область) зараховують до літературного покоління 

«дев’яностників», чия творчість припадає на епоху вже новітніх криз 

суспільного становлення. Попри різні естетичні настанови всередині 
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покоління «дев’яностників» їх об’єднувало те, що, за висловом одного з 

поетів цієї генерації, Сергія Пантюка, вони перемогли у собі той дикий злам 

епох, їх зачепили «гарячі точки», переслідування з боку влади та тиск «тупої 

та безпросвітної соціалки» [148]. Проте вони уособлювали собою 

«постсокову єдність суперечностей [148]. Окрім того, прикметним для 

аналізу є те, що Сергій Жадан – представник Східної України. Це допоможе 

простежити характерні риси досвіду становлення культурно-національної 

ідентичності у історично відмінному (скажімо, від Західної України, 

описаної Ю.Андруховичем) культурному регіоні. 

Варто сказати, що Сергій Жадан розуміє свою приналежність до 

української культури та нації через особливий зв'язок з місцем свого 

народження, Сходом України, Слобожанщиною. Схід України змальовується 

Жаданом як місце постійного переселення народів та переміщення осіб. 

Зокрема, про це зазначає Т.Гундорова у статті «Ворошиловград і 

порожнеча», що присвячена аналізові роману С.Жадана «Ворошиловград» 

(2010 р.). Міграція є глибинним та внутрішньо суперечливим рухом між 

своїми та чужими, минулим та сучасним [62], між територією дитинства, 

рідним ландшафтом та тим, на що перетворюється цей ландшафт з плином 

історії. Якщо Схід є місцем травми, постійної перехідності, міграції, то чи 

можливо у цьому контексті говорити про українську культурно-національну 

ідентичність? Чи матиме змогу процес ідентифікації відбутись там, де є 

розрив, відсутність вкорінення, транзит? Власне на ці питання і намагається 

відповісти Жадан у своїй творчості, аналіз якої варто розпочати з есею 

письменника «Immigrant song». 

Як і Андрухович, Жадан трансформує індивідуальну пам'ять 

(біографічний досвід) в культурну. Його усвідомлення належності до 

української культури та нації походить від зв'язку зі Слобожанщиною: 

"Дитяча вкоріненість у ландшафти та географію, в запахи й лінії, в сонячне 

світло та гарячі сутінки формує затишний усталений пейзаж, у центрі якого 
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перебуваєш ти сам, а все інше, необхідне тобі й затребуване тобою, міститься 

зовсім поруч, на відстані витягнутої руки" [77]. Жадан розуміє, що сталість 

цього слобожанського пейзажу є радше дитячою ілюзією, але пам'ять про 

нього є умовою вже дорослого самовизначення: "Мені завжди здавалося, та й 

тепер здається, що головне - це вміти все згадати" [77]. Перехідність та 

транзитність, міграція, яку переживає доросла людина, порівнюється 

письменником зі спостеріганням за зародженням утопії, становленням 

нового Вавилону. Саме міфологема Вавилону, міста у Месопотамії, стане 

ключовим елементом для наративу Жадана про Слобожанщину та Україну як 

транзитну країну. Про це буде зазначено далі. 

Жадан вважає, що повсюдна міграція розпочалась наприкінці 

вісімдесятих і не закінчується досі. Її причина полягає у бажанні стерти 

спогади, відмовитись від майбутнього, змінити біографію, втекти від 

безнадійної батьківщини. Втім, коли переселенці перетинають кордон, вони 

"завжди лишають двері відчиненими" [77]. Тобто перебуваючи на відстані, 

мігранти починають сприймати батьківщину як втрачений об'єкт. Цей 

взаємозв'язок можна описати за допомогою положення психоаналізу про 

втрату об'єкту. Коли дитина зростає, відповідно, збільшується його 

незалежність від матері. Це віддалення супроводжується страхом кастрації, 

оскільки дитина відривається від початкової опіки. Надалі страх перед 

кастрацією переходить у страх перед совістю, а останній у соціальний страх, 

страх Супер-его. Саме відчуваючи страх, переселенці починають шукати 

винних у власній міграції: "... вони сиплять прокльони на голови західних 

демократій, котрі витягли їх сюди - на площини об'єднаної Європи. Західні 

демократії винні в усьому - в розвалі СРСР та достроковому припиненні 

холодної війни, котра так вдало для нас складалась, у порушенні загального 

геополітичного балансу та нав'язуванні нестерпної для нас політкоректності, 

котра позбавляє нас почуття неповноцінності та задоволення, але головна 
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їхня провина - це німецька граматика, усі ці безконечні минулі часи, в яких 

неможливо розібратись, які неможливо вивчити" [77]. 

Ю. Іздрик у публічній лекції "Сергій Жадан: постколоніальна 

урбаністика" охарактеризував стиль Жадана як road movie [95], дорожнє кіно, 

оскільки персонажі його романів перебувають у постійному русі, у подорожі. 

Фактично ця думка продовжує міркування Т.Гундорової. Road movie 

"оповідає про транзитну Україну - ту, що переходить від радянського 

минулого до ринкового суспільства, від моноетнічної вкоріненості до 

транснаціональних міграцій і полікультурних спільнот. Україна також стає 

країною переселень, місцем зустрічі Заходу і Сходу" [62]. Навіть назви 

книжок Жадана, вважає Іздрик, є готовими чужими брендами ("Марадона", 

"Лілі Мерлен", "Ефіопія" тощо) [95], що свідчить про прагматичний та 

комерційний момент письменницької справи. Втім, подібні назви є радше 

символом відсутності меж , стиранням кордонів між своїми та чужими. Road 

movie стає для Жадана тлом для роздуму про пам'ять, про власний топос, про 

можливість культурно-національної ідентичності у транзитному світі. 

Ця проблематика розгортається у романі "Ворошиловград". Гундорова 

порівнює його з новелою Василя Стефаника "Камінний хрест". Головний 

герой "Ворошиловграду", Герман, отримав у "спадок" від свого брата, який 

поїхав до Амстердаму, пагорб із заправкою. Герман тримається і 

поріднюється з пагорбом подібно до Василя Дідуха, персонажа "Камінного 

хреста". Прикметно, що новела Стефаника вважається найяскравішим 

прикладом міграційної тематики в українській літературі. Однак, якщо 

творчість Стефаника була зав'язана на питанні ґрунтівства, уґрунтування, то 

дія у Жадана пов'язана з викоріненням [62]. Пагорб із заправкою є 

уособленням території Ворошиловграду, місця, де зустрічаються усі можливі 

"пост-", що характеризують українську сучасність: постколоніалізм, 

посттоталітаризм, постмодернізм тощо. Гундорова вважає, що у 

Ворошиловграді живе людина, викорінена зі свого ґрунту, зависла у повітрі, 
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оскільки його територія - темна діра, в яку витягується минуле: стирається 

пам'ять дитинства, губляться речі, ландшафти, мігрують друзі. Проте у 

Ворошиловграді через випробування тіла та духу народжується нове "Я" і, 

відповідно, майбутнє. Дослідниця називає цей процес негативною 

діалектикою [62], апелюючи до філософії Т. Адорно. 

Буття у транзитному Ворошиловграді є постійною війною: з газовиками, 

кукурудзяниками, авіаторами, фермерами, комерсантами. Тут носять 

військовий одяг, солдатські черевики, а ті, хто залишився з Германом є 

радше не співвітчизниками, а братами по зброї: "все вирішиться тоді, коли 

поруч із тобою стоятимуть брати по зброї" [80, С.108]. Цю цитату наводить 

Гундорова, запитуючи "Хто ці брати?". Зауважимо, що роман датується 2010 

роком. З позицій війни на Сході України 2014 р. можна говорити про 

письменницьке завбачення, профетизм С. Жадана, адже війна об'єднала 

різноманітні соціальні та культурні групи населення. Братами для Германа є 

колишній наркоман, колишній історик, сторож аеродрому, цигани, люди з 

криміналу. Пізніше, у не менш профетичній збірці "Вогнепальні та ножові" 

Жадан називатиме їх апостолами та героями. Вони - брати, апостоли, герої, 

оскільки стоять на сторожі пам'яті. Вони беруть на себе відповідальність за 

неї та за територію. Таким чином розпочинається  процес культурно-

національної ідентифікації: "Жадан вирішує говорити із самої нереальності, з 

порожнечі, з тим, щоб оповідаючи про нереальність, відвоювати право буття 

для реальності" [62]. 

Прощання України з колоніальним та тоталітарним минулим, яке є 

складовою  процесу культурно-національної ідентифікації, нагадує про 

аналогічні події на Балканах. Т. Гундорова проводить паралелі між 

"Ворошиловградом" та повістю Драгослава Михаїловича "Коли цвіли 

гарбузи". Їх об'єднує так званий "балканський комплекс", що включає у себе 

такі теми як війна, насильство, еміграція, смерть, бізнес, секс, втрата 

батьківщини тощо [62]. Додамо, що Балкани, як і Україна, є своєрідним 
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порубіжжям, місцем зустрічі західного та східного світу, реальності та 

нереальності, міфічного, транзитного. Ми зазначали це, аналізуючи у 

попередньому підрозділі роман Андруховича "Дванадцять обручів". Якщо 

Андрухович простяг міф про Балкани до Карпат, означивши місце смерті 

Орфея як "нашу карпатсько-балканську зону світу" [10, C.325], то Жадан 

продовжив її до Слобожанщини, до східного європейського кордону. Це 

місце, у яке треба потрапити, пережити його, щоб здобути себе. 

Порожнеча Ворошиловграду, вважає Гундорова, перетворюється для 

його жителів на тіло вітчизни, вбираючи воду, ґрунти, озера, небеса, газові 

родовища [62, 80, С.191]. Ворошиловград можна відчути, увійшовши у ріки 

чи доторкнувшись до землі. Йдеться про отілеснення території. Кожне 

відвоювання права на буття для Ворошиловграду залишає травми. 

Ворошиловград є травматичним місцем. Якщо у випадку Галичини йшлося 

про пам’ятну територію, на якій відбувся насильний обрив історії і 

позначилась дискретність між минулим та теперішнім, то Схід України, 

уособлений у Ворошиловграді, набуває статусу травматичної території, 

місця, де не просто «обірвалась» історія нації , а взагалі не створились умови 

для її виникнення завдяки політиці насильницької русифікації у Союзі, 

переслідуванням українських діячів і навіть вже сучасним приниженням, 

поразкам та смертям, що вписані кров’ю 90-х та війни в історію нації.  

Травматичному місцю, на думку А.Ассман, притаманно те, що його 

подієвість не може бути передана через засоби повсякденної мови: 

«Розповідь цієї історії заблокована психологічним тиском індивідуума або 

соціальними табу спільноти» [16, C.347]. Травматичне місце, на відміну від 

пам’ятного, здатне інтенсифікувати почуття через чуттєве споглядання, воно 

постає раною на тілі, яка не загоюється і потребує особливої терапії. Такою 

терапією, вважає дослідниця Рут Клюґер, є не просто комунікація, а словесне 

заклинання і чаклунство: «Спогад – це заклинання, а дієве заклинання – 

чаклунство» [16, C.348]. Здатністю до терапії через ритм та сугестію володіє 
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поезія. Власне, вона стає виразом того, що вже записано на тілі як травма. Це 

яскраво демонструє назва збірки Жадана – «Вогнепальні й ножові», що 

продовжує історію Ворошиловграду.  

 Надалі Жадан також використовує метафори, що вказують на тілесну 

вписаність травматичного місця: «Доки духи й померлі приходять до нас 

сюди, / нас не стримає жоден Спаситель і жоден Аллах. / Все минуще, сестро, 

вічні лише сліди / від шрапнелі та куль на наших чорних тілах» [79, C.8]. 

Робота пам’яті Жадана пов’язана зі згадками про первинні сцени насильства, 

травмою, що є витісненою у історичне несвідоме і провокує страждання у 

сьогоденні. Як слушно зазначає з цього приводу А.Ассман: «Травматичне 

місце зберігає силу події як минуле, що не минає, не може віддалитися на 

певну відстань» [16, C.347]. Для Жадана травматичне місце є межею, що 

відділяє світ живих і світ померлих, тіла яких також колись відчували «кулі» 

дезорієнтації на власному просторі: «Ходиш і забуваєш минуле. /  Забуваєш – 

і не можеш забути. / Лише відчуваєш останнім нервом, / зубами і складками 

жировими / тонку межу, що проходить небом / між живими і неживими» [79, 

C.25]. Окрім того, можливість віддалення і забуття  заперечується 

географією, яка зберігає пам'ять про першопочаток травми: «І ось тепер ми 

говоримо про тих, / хто відібрав у нас наші міста, / про міста, які помирають, 

ніби домашні тварини, / про те, що нас позбавили ключів та паролів, / за 

допомогою яких ми відчиняли двері лікарень, / проходячи між світлом і 

темрявою ранкових аптек…»[79, C.105]. У цій ситуації для Жадана є 

очевидним взаємозв’язок травми та культурно-національної ідентичності. 

Травма спричинює проблеми з усвідомленням жителів Східної України своєї 

приналежності саме до української нації та культури. Цим жителям довгий 

час нав’язувався пріоритет Москви, усе українське було дискриміноване і 

навмисно витіснене. Тому українська незалежність спровокувала у них 

невротичне відчуття втрати орієнтиру, зразка, статусу. Відтак, 

симптоматичною є поява  пияцтва, насильства та криміналу: «Країна, в якій 
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виживання вважають талантом, / де вся твоя біографія – список боргів і 

трупів, / називає мене тепер злісно вбивцею і симулянтом, / опитує свідків, 

які вціліли, шукає рештки отрути» [79, C.28]. 

Травматичні сцени, які включені в актуальне тут-і-зараз, призводять до 

розщеплення сьогодення. Однак, Жадан пропонує терапію цієї травми 

шляхом пошуку утраченої колись ідентичності. Зцілення є можливим 

завдяки включенню у культурну пам'ять, яка на думку поета, вписана у тіло 

та географію: «Тому давай, повертайся, / ще можна все відіграти. / Вони все 

одно не можуть вибити з нас нашу / прив’язаність до цієї географії. / Вони 

нічого не зможуть вдіяти, якщо ти повернешся / і все пригадаєш» [79, C.109]. 

Віднайдення ідентичності може відбутись як поновлення чуттєвого 

взаємозв’язку з землею [16, C.310], ця реактивація пам’яті означатиме розрив 

з історією руйнувань та експлуатацій, здобуття нового бачення себе у 

стосунку до культури, нації, позбавлення від травматичного досвіду жертви: 

«Все, що відбудовується з руїн, все, що / починається з нічого, порожнеча, 

що / перетворюється в руках слюсарів та механіків / на машини й верстати, 

все це вкладено / в наше життя, наче віру в тексти псалмів»[79, C.54].  

Отже, процес зцілення зображується Жаданом як повернення до 

культурної пам’яті, яка вписана в тілесний досвід. Віднайдення культурно-

національної ідентичності залежить від чуттєвого взаємозв’язку особистості 

з географією, який можна повернути через спогади, представлені у формі 

поетичної оповіді. Цей процес, на думку Жадана, є відкритим, залучення до 

нього є важливою справою для кожного: «Доки триває твоя безпосередня 

участь у житті і формується твоя особиста відповідальність за кожну смерть. 

Доки на вулиці з теплих під’їздів щоранку виходитимуть герої, апостоли та 

жінки» [79, C.157].  Саме ця щоденна участь представлена в романі Жадана 

«Месопотамія». Вона має форму 9 оповідей про життя апостолів сучасного 

Вавилону. 
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Спосіб існування мешканців сучасної Месопотамії, який описує Жадан, 

радше нагадує subaltern studies (вивчення "пригнічених", "підданців"), 

переміщене у мистецьку площину. У коментарі до збірки "Вогнепальні та 

ножові", що має назву "Герої, апостоли, жінки і міста" письменник говорить 

про неназваних раніше персонажів, біблійний пролетаріат, - рибалок, 

будівельників, військових, торговців, пастухів, безробітних. Їхня присутність 

простежується за діяннями пророків та апостолів. Будучи завжди дещо збоку, 

займаючись своєю щоденною справою, вони є тими, для кого виголошуються 

проповіді. Жадан цікавиться біблійним пролетаріатом з огляду на його 

окремішність, невключеність у прописаний порядок речей [79, C.127-128].  

Отже, хто вони, ці невидимі герої? Та чим характеризується їхнє життя біля 

східноєвропейського кордону? 

Ворошиловград пов'язується з ситуацією транзитності, травми, війни, 

збентеження, переживши яку ми реактивуємо власну ідентичність. У свою 

чергу, Вавилон стоїть на іншому березі, "по той бік ранкової порожнечі"[80, 

C.191]. Обидва міста сплетені географією, ріками озерами та родовищами, 

що дає змогу переходити між ними. Це і є Месопотамія, Міжріччя. До 

новітнього Вавилону переходять ті, хто мають вийти із забуття, пригадати та 

взяти на себе відповідальність за цю землю, не давши реалізуватись confusio 

linguarum у всіх сферах життя. Вони живуть поруч з тими, хто навпаки 

сприяє становленню тотальної плутаниці, травматичності, але ж інші просто 

не зважають на ріку життя, що протікає поруч. 

Прикметно, що усі персонажі "Месопотамії"переживають історії, 

об'єднані темою смерті. Це нагадує стан головних героїв "Дванадцяти 

обручів", які потрапляють у ситуацію життєвої кризи та виявляють "від чуття 

при смерті". Так, перше оповідання "Марат" розпочинається 

спостереженням: "За ті сорок днів, відколи помер Марат, до міста прийшла 

весна" [83, C.13], а у віршованих "Доповненнях та узагальненнях" надається 

опис похорону Марата та авторський коментар до його життя. Спортсмена та 
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бійця, Марата, Жадан називає "Ісусом", адже щодня він переступав за межі 

страху, стояв до кінця. Фактично, щоденні фізичні тренування Марата є 

метафорою  метафізичної боротьби з травматичним досвідом, становлення 

духу. І те, що здобувається у цій боротьбі не зникає навіть після смерті: "Я 

знаю, чому він помер. / Щоранку він бився проти своїх химер./ Щодня він 

збивав у кров кулаки./Щовечора він відчував, / як згасають над ним зірки. / 

Лише найхоробріші з нас заступають за цю межу.../ Як може зникнути те, що 

є? / Що з ним робитиме той, хто все нам дає?/ Зникнути може хіба що страх. / 

Решта лишається в нас - молодших братах..."[83, C.321]. Марат зображується 

Жаданом як той, хто брав на себе відповідальність за пам'ять та зумів 

передати її наступному поколінню. Про це свідчать слова молодшого брата 

Марата: "Ніщо не зникає, - відповів йому брат. - / Я заберу собі капу, з якою 

бився Марат" [83, C.321]. Передача капи є символом продовження діянь 

Марата у майбутньому, збереження ідентичності у постійному процесі змін, 

у транзитному бутті. Наступне доповнення "Бої без правил - заробіток 

святих..." продовжує цю проблематику, втім, перед нами вже постає образ 

Ісуса, якому "теж намотують бинти на кулаки" - і він бере участь у 

змаганнях.  Жадан ототожнює Ісуса та Марата, оскільки вони є досвідченими 

бійцями у щоденній боротьбі проти тих, хто дивиться на власну смерть, 

тобто уникають відповідальності за минуле та виявляють конформізм у 

сьогоденні: "Знищуй їх за їхню продажність та їхню лінь, / за їхню 

зсученість, що залягла в кожному з поколінь, / за хитрість, яку вони 

вплітають / до своїх молінь" [83, C.324].  

Друге оповідання "Ромео" присвячене тому, що, на думку Жадана, рятує 

від смерті та допомагає у щоденній боротьбі за себе. Йдеться про 

специфічний віталізм, який ми переживаємо у юності. Головний герой має 

двадцять років, приїжджає до міста, яке лежить на ріці: "...життя в такому 

місті тримається своїх меж і має свій порядок. Потім я дізнався, що ріка тут 

не одна. Місто лежало між ними, на пагорбах, ніби на острові..."[83, C.58]. 
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Він закохується у жінку, колегу своєї матері, яка здає йому квартиру. Саме 

вона розповідає про невидиме життя цього міста, про те, що воно є межею 

між мертвими та живими: "...ось сюди й сповзаються потопельники та 

повішеники, припливають ріками, проникають крізь вокзали, покращуючи 

загальну демографічну ситуацію" [83, C.96]. Цей образ, знов-таки, 

демонструє сприйняття міста на ріці, новітнього Вавилону, як травматичного 

місця, що зберігає події минулого, які не віддаляються. Прикметно, що 

мертві повертаються саме рікою, водою, до світу живих. Однак, і буття 

живих концентрується довкола ріки. Жадан використовує юнгівський 

архетип води: вода - темне дзеркало, що перебуває біля основ душі. К. Юнг 

визначав воду як дух, що перейшов на рівень несвідомого. У контексті 

"Месопотамії" вода має декілька рівнів інтепретації. По-перше, письменник 

апелює до води як першопочатку буття, що засвідчує шумерська, 

давньоєврейська, давньогрецька міфології. Наприклад, міфи про Потоп, про 

богів морів, про Афродіту, яка народжується з морської піни тощо. Особливо 

цікавою для розуміння "Месопотамії" є аккадська міфологія, де містяться 

оповіді про матір Тіамат (море) та її чоловіка-океана Апсу (вода), а також 

шуммерські міфи про богиню океану Намму (мати), вавилонський міф про 

рибоподібного бога первинних вод Еа, який зберігає свідомість людей [210, 

С.95-100], а отже і пам'ять. Тут ми переходимо на другий рівень інтепретації 

архетипу води у романі Жадана. Вода розуміється письменником як 

культурна пам'ять, без якої не може відбутися зцілення, лікування від травми. 

Вода пронизує землю, фундамент. Аналогічно культурна пам'ять поновлює, 

як вже зазначалось, наш зв'язок з ландшафтом, географією, тобто є умовою 

культурно-національної ідентичності.  

Вода, море, як і пам'ять, зберігають таємниці: "Вода складається з 

таємниць, потрібно / вважати, аби тебе не затягло до глибоких 

колодязів..."[83, С.351]. Жадан воліє осягнути їх, тому спускається на дно 

новітнього Вавилону подібно до Гільгамеша, який пірнув на дно моря за 
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квіткою, що зберігає секрет безсмертя. Що ж розуміється Жаданом як 

безсмертя? Тут є кілька відповідей. Перша надається у тому ж таки 

оповіданні "Ромео". Даша каже головному герою: "Усе буде тривати, доки ми 

будемо любити" [83, С.96]. Здавалось би, цю формулу підтверджують 

наступні оповідання "Іван", "Маріо", "Матвій", "Фома". Іван був учнем 

Марата та сусідом Ромео. У п'яній бійці на весіллі він виступив як поборник 

справедливості та дотримання принципів любові. Перед Маріо постає 

питання відповідальності за дівчину Настю. Матвій переживає кохання, що 

зникає і повертається через роки. Фому життя випробовує дивними 

стосунками з офіціанткою Олею. Однак, нові питання ставить оповідання 

"Юра". 

Його головний  герой, Юра, опиняється в лікарні, тобто у символічному 

заточенні. Йому приносять минулорічний випуск "Національної географії" з 

матеріалами про Месопотамію. Тут Жадан використовує лінгвістичну гру. 

Він бере  нібито відомий бренд, назву журналу "National geographic", але 

говорить саме про свою національну географію. Матеріал про Месопотамію 

перетворюється на оповідь про Слобожанщину: "Месопотамія, думав, 

Месопотамія - щось пов'язане з водою. Щось із каміння та піску" [83, С.171-

172]. На сусідньому ліжку лежав труп. Юра думав про смерть. Жадан знову 

поєднує проблематику смерті з розмислами про національну географію. 

Смерть, лікарня, заточення змушують задуматись про своє місце, чи то 

взагалі про можливість місця у транзитному бутті Месопотамії-

Слобожанщини-України. Це буття Жадан називає триванням, що вказує на 

його часові характеристики: "...і жовті місяці / тривають, і найтяжче із 

тривань / лишає кола на ріці". Жадан, як і Андрухович, асоціює коло з часом, 

кола на воді - розчинення скінченого  буття людини у вічності. Знов-таки, 

мова йде про взаємний перехід життя у смерть, смерті у життя: "...росте 

трава, проймаючи мерців, / росте трава, тримаючи живих"[83, С.355]. 

Символи води, кола, каміння, трави, що є атрибутами буття Месопотамії 
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(читаємо України),  носять виразно бароковий характер. Код бароко 

відтворюється у текстах сучасної української літератури, оскільки бароко 

концентрує риси, притаманні світогляду української нації: особливий 

стосунок до часу, що полягає, як вже було зазначено, у коловороті життя та 

смерті, згасанні та воскресінні, шануванні пам'яті про померлих та вдячності 

за дар життя: "І все, що мені випадає кожного разу, - / всіх пам'ятати й 

завжди сюди повертатись" [83, С.364]. Кожне оповідання "Месопотамії" 

засвідчує, що для Жадана дар життя є тотожним пам'яті, або ж, принаймні, 

неможливим без нього. Народ "Месопотамії" балансує у транзитному бутті та 

не зникає лишень тому, що здатен пам'ятати та повертатись, згасати, але 

воскресати потому: "Чоловіки в цьому місті...народжуються для оборони та 

завойовницьких походів [...]. Вони виростають, аби боронити фортечні мури 

міста, аби будувати церкви й торговельні склади [...]. Призначенням їхнім є 

любов, боги відкривають серце кожного з них для закоханості й запеклості, 

налаштовуючи їх на безкінечні радощі та страждання" [83, С.234]. 

Подібне повернення переживає герой оповідання "Боб", Боб Кошкін. Він 

прибуває до Америки з надією вирватись з транзитного буття, вести на 

іншому березі осілий спосіб буття. Боб нагадує Козака Ямайку з вірша Юрія 

Андруховича, у якого "по сей бік багама-мама по той бік пальми гаїті / і вежі 

фрітауна бачу як вийду вночі з бунгало" [8]. Власне образ Боба прочитується 

як імпринт Козака Ямайки. Пізнавши усі особливості заокеанського життя, 

Козак Ямайка констатує, що "ярму не дається тіло моє і душа" [8]. Те саме 

робить Боб. Він приймає рішення повертатись додому, не здобувши 

омріяного, врятувавшись від смерті, зрозумівши дар життя: "Залишається 

любити й приймати життя таким, як воно є. Себто нестерпно неймовірним. 

Себто неймовірно нестерпним" [83, С.298].  

Фінальне оповідання "Лука" концентрує головні ідеї «Месопотамії». Усі 

персонажі збираються на Дні Народженні Луки, який, можливо, доживає свої 

останні дні, оскільки є хворим на рак горла. Ця оповідь не лише поєднує усіх 
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персонажів, але й замикає композиційне коло: у першому оповіданні 

«Марат» змальовувалися поминки, проговорювалася тема смерті, її значення 

для кожного героя; в останньому оповіданні Жадан від імені Луки надає 

відповіді на поставлені питання та характеризує той спосіб буття жителів 

«Месопотаміі» (знов-таки, читаємо України), який є синонімом їхньої 

ідентичності.  

Зібрання на Дні Народженні Луки нагадує не лише таємну вечерю 

Христа з апостолами, а перерву у щоденній боротьбі, у щоденній участі, 

тимчасовий привал на березі ріки, на березі вічності. Лука вже зрозумів 

неминучість смерті, для нього життя і є транзитом від народження до смерті, 

рухом ріки. Однак, вважає він, усе здатне повернутись завдяки нашій пам'яті 

та відповідальності за свою «національну  географію», за свою землю. Це є 

умовою воскресіння кожного жителя Месопотамії-України та складовою 

процесу культурно-національної ідентифікації. Народження від початку несе 

травму, зануреність у світ, де присутні зміни, втрати, війни, сцени 

насильства, особливо, якщо ти народжуєшся на цивілізаційному порубіжжі, 

на кордоні, на межі Східної Європи. Втім, триматись своєї землі та пам'яті 

означає для Жадана ідентифікувати себе як українця. Так, ця, здавалось би, 

проста формула вкладена в слова Луки: «Ми всі живемо в цьому дивному 

місті, ми всі тут лишились, ми всі рано чи пізно до нього повертаємось. І 

живемо, носячи в собі цю любов, ніби провину, ніби пам'ять, що вміщує в 

собі весь наш досвід, усі наші знання. І ця присутність її в нашому диханні, 

на наших піднебіннях є чи не найбільшою інтригою в нашому житті […] І 

ось тепер, - завершив Лука, - після всього того, що я вам сказав, ви всі мусите 

йти купатися» [83, С.312-313]. «Йти купатися», тобто повертатися до 

щоденної участі, до ріки вічності.  

Ідеї щодо актуального для України процесу культурно-національної 

ідентифікації, які Жадан висловлює у поетичній та прозовій формі, 

набувають свого продовження у  есеях, що з’являються на сторінках мас-
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медіа та виходять як доповнення до основних творів. Зокрема, у них Жадан 

демонструє своє бачення ролі письменника у часи боротьби за національне 

самовизначення. 

У 2014 році як своєрідне доповнення до перевидання роману "Anarchy in 

the Ukr" виходить "Луганський щоденник", присвячений подіям на Донбасі. 

Щоденник можна умовно поділити на дві частини. У першій Жадан оповідає 

про настрої, що панували серед жителів цього регіону навесні. Друга частина 

присвячена власне роздумам письменника і є важливою для дослідження.  

На початку розмислу Жадан знову ототожнює письменника та чаклуна, 

щоправда обох він іронічно називає шарлатанами, адже вони мають справу з 

абстрактними речами, часто неусвідомленими та суб'єктивними: "Заняття 

літературою від початку передбачає, що автор має справу з абстракціями. 

Щонайменше - цікавиться ними [...]. Письмо надає тобі можливість писати 

про речі, не лише не бачені тобою, але часто навіть тобою не усвідомлені. 

Називання речей зовсім не передбачає їхнього відчуття, ознайомленість не 

передбачає знання. Письменники подібні до знахарів, екстрасенсів та інших 

майстрів нетрадиційного лікування. Інакше кажучи - подібні до шарлатанів 

[...]" [82, С.221]. Жадан вбачає проблему реалізації висловлених ідей на 

практиці, у "жахливій неприлаштованості власних метафор у довколишньому 

світі"[82, С.222]. Але завдання письменника, вважає Жадан, полягає у тому, 

щоб ставити питання, а не давати конкретні відповіді. Це специфічна свобода 

письменника, яка, за висловом Ґете, починається з іронії. Саме з іронії щодо 

права письменника на втрачання "розуміння очевидних речей" [82, С.222] 

розпочинається міркування Жадана про свободу в контексті української 

ідентифікації. 

Жадан наводить побутові приклади ставлення суспільства до свободи: 

"Суспільство радо оспівує свободу, але віддає перевагу кредитам та іпотеці. 

Герої-бунтівники легко стають частиною культурного й інформаційного 

простору, проте важко вживаються з сусідами по сходовій клітці" [82, С.223]. 
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Тобто йдеться про несумісність "ідеалів свободи" з щоденною реальністю, 

що призводить до їхнього зникнення  на сторінках пригодницьких романів та 

у дитинстві. Жадан каже про те, що в дорослому житті нема нагоди 

скористатись ними, проте нема і достаньої волі. Йдеться, перш за все, не про 

"свободу від...", а про "свободу для..." та модуси її реалізації в житті 

українця. Проблему свободи Жадан пов'язує з проблемою самоідентифікації: 

"Країна, у якій ми всі жили останні двадцять років, загалом мало надавалася 

для розмов про свободу. Вона вирішувала свої проблеми, і ці проблеми 

пов'язані були не так із абстрактними філософськими термінами, як із 

конкретними побутовими питаннями. Проблема самоідентифікації 

замінялася проблемою виживання, і це ображало особливо"[82, С.228]. 

Жадан не покладає провину за це на посттоталітарний статус країни. Він 

говорить про те, що "пострадянський післясмак" є виправданням для тих, хто 

не бажає брати на себе відповідальність за власні вчинки, тобто розуміють 

свободу лише як неґацію, як "свободу від". Це пояснює і залежність від 

минулого, яке є виправданням страху свободи.  

Втім, "діти незалежності" також часто позбавлені потреби у змінах. Вони 

тримаються внутрішньої шкали цінностей, своєї ідеології, чіткого набору 

переконань: "Принаймні так бачиться збоку. Усе це спадає на думку, щойно 

починаєш говорити з ними про свободу" [82, С.229].  Для Жадана свобода є 

індикатором процесу культурно-національної ідентифікації. Наразі 

письменник вбачає проблему не у відсутності свободи, а у відмінностях її 

трактування, що призводить до непорозуміння всередині країни. Незалежно 

від позиції, від того, "з якого боку барикад у цій ситуації ти перебуваєш, на 

чиєму боці в цій війні опинився" [82, С.231] нами усіма керує потреба 

свободи. Утім, свобода як можливість займати певну позицію, 

ідентифікувати себе з тією чи іншою групою, передбачає відповідальність: 

"Моя свобода закінчується рівно тоді, коли я перестаю перейматися 

свободою іншого, перестаю відчувати відповідальність, утрачаю відчуття 
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взаємопов'язаності та взаємозалежності"[82, С.232]. Однак відповідальність і 

готовність до порозуміння не повинна заперечувати принципів, що тебе 

формували. Жадан називає це надскладним умінням, балансуванням над 

прірвою. Культурно-національна ідентичність є результатом вміння пояснити 

свободу. Вочевидь, розмисли Жадана були інспіровані екзистенціалізмом. 

Екзистенціалізм є філософією, що показує випробування свободою. Це є 

актуальною складовою українського сьогодення: "...я далі говорю про всіх 

нас разом як про тих, хто проходить нині випробування своєю свободою, хто 

проходить спокушання нею" [82, С.235].  

У контексті розмислу про свободу та відповідальність як складових 

процесу культурно-національної ідентифікації Жаданом розглядається і роль 

письменника/поета/митця в часи війни. Це питання було поставлене  під час 

Форуму видавців 2014 року: "Наскільки важливим та можливим є існування 

літератури, музики чи кіно в часи, коли йдеться про існування самої країни, 

громадянами якої є так само і поети з музикантами. Чи не свідчить у такому 

разі бажання слухати поезію про небажання дослухатись до голосів зі Сходу, 

про нерозуміння загальної небезпеки, постійної загрози, що ось уже багато 

місяців є невід'ємною частиною нашого життя? І чи не слід у такому разі 

просто відмовитися сьогодні від усього, що напряму не пов'язано з війною? 

Адже ми маємо справу з війною, ми всі нині так чи інакше вчимося з нею 

співіснувати..." [84]. Жадан вважає, що мета війни - позбавити нас речей, 

пов'язаних з ідеалами свободи та віри, які засвідчує мистецтво. Відмовитись 

від поезії, картин, тобто роботи з формами та смислами, означає поразку в 

цій війні, адже ми відмовляємось від самих себе, від ідентичності. Відмова 

від мистецтва є відмовою від нашого простору. На думку Жадана, простір 

стосується не лише географії та геополітики, але й мови та поезії. Позиція 

Жадана є афірмативною, він покладає на поета/письменника відповідальність 

за свої дії в суспільно-політичному (ба навіть воєнному) процесі: "Саме тому, 

переконаний, поети не мають права замовкати навіть тоді, коли настають, за 
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висловом Брехта, не найкращі часи для лірики. Поети мають говорити, і 

говорити про війну зокрема. Оскільки загальне мовчання це вже поразка, 

відмова від себе, відмова від боротьби" [84]. Жадан пов'язує майбутнє 

України не лише з міцно укріпленими кордонами. Його фронт - це боротьба 

за упевненість в тому, що культурний простір буде належати громадянам цієї 

країни. Утім, це залежить від реалізації нашої "свободи для...", 

відповідальності, боротьби, культурної пам'яті. Саме ці складові формують 

нашу культурно-національну ідентичність і тримають нас. 

Продовжуючи дану проблематику, у вересні 2014 року Жадан разом з 

харківським гуртом "Собаки в космосі" випустив альбом "Бийся за неї". Це 

своєрідна спроба відповіді на питання: чи варто битися саме за цю країну, яка 

безліч разів ображала тебе, витісняла, говорила прокляття ? Позиція Жадана 

залишається незмінною. Письменник вкотре показує тілесну вписаність у 

географію України. Розрив з нею постане травмою, шрамом, раною, що 

ніколи не загоється: "Ти знаєш, що буде, коли її не стане / ти знаєш, що буде, 

коли вона зникне, / переможені дощі над опівнічними містами / забиватимуть 

легені і гаситимуть вікна [...] Те, що можна від сьогодні в тебе буде забрати, / 

переписувані спогади і згадки про все це, / бо для тебе відтепер не буде 

більшої втрати, / ніж прокинувшись, не чути, як звучить її серце" [78]. Ці 

слова є квінтесенцією творчості Сергія Жадана, яка демонструє шлях до 

культурно-національної ідентичності крізь травматичний досвід забуття 

(витіснення) та повернення. 

Розглянувши культурно-національну ідентичність в контексті 

травматичного досвіду на матеріалі творів Сергія Жадана можемо зробити 

наступні висновки. Віднайдення культурно-національної ідентичності 

розпочинається з відкриття травми минулого, яка тримає, тисне, не 

загоюється, розщеплює сьогодення. Метафора травми має декілька 

інтерпретаційних рівнів. По-перше, йдеться про довготривале прощання 

України з колоніальним, тоталітарним минулим, інспіроване несвідомим 
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страхом перед майбутнім, втратою зразка, орієнтиру, статусу. Другий рівень 

інтерпретації включає у себе так званий «балканський комплекс», 

перенесений на східний європейський кордон. «Балканський комплекс» 

об’єднує теми війни, насильства, еміграції, втрати батьківщини, смерті тощо. 

Ці елементи складають транзитне буття жителів сучасної Месопотамії, що 

символізує Слобожанщину та загалом Україну-в-транзиті.  

Процес зцілення та віднайдення себе в транзитному бутті, процес 

ідентифікації, залежить, на думку Жадана, від поновлення чуттєвого зв’язку з 

географією. Його можна повернути через спогади, представлені у формі 

поетичної оповіді, себто через актуалізацію культурної пам’яті, яка відкриває 

шлях до свободи, що є, за Жаданом, індикатором процесу культурно-

національної  ідентифікації. Утім, свобода передбачає відповідальність та 

щоденну участь кожного українця.   

Таким чином, шлях до культурно-національної ідентичності  є складним: 

від усвідомлення травми до відповідальності за пам'ять, за реалізацію власної 

свободи, за щоденну участь. Власне «щоденна участь» є метафорою, що 

прояснює спосіб самоідентифікації української нації. «Щоденна участь» - це 

вміння пояснити свою свободу та пройти випробування нею, це долучення  

до  культурного/мистецького простору, що є продовженням географії, це 

відкриття дару життя та воскресіння, який несе наша пам'ять. Через 

осягнення цих умінь та рис, вважає Жадан, здобувається українська 

культурно-національна ідентичність. 

 

3.3. Фемінізм як дискурс культурно-національної ідентичності (на 

матеріалі творів О.Забужко) 

 

У цьому підрозділі буде розглянуто творчу діяльність Оксани Забужко 

(1960 р., Київ), яка пов'язує процес пошуку ідентичності з феміністичною 

критикою. Орієнтуючись на провідні ідеї постмодерної феміністичної 
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критики (деконструкція, звільнення від логоцентризму, патернального 

порядку культури; специфічне жіноче бачення, ґрунтоване на інтуїції та 

вивільненні несвідомого), Забужко розгортає культурне вивільнення від 

колоніального панування імперського "Іншого", уособленого, як правило, в 

чоловікові-поневолювачі України. Натомість, жінка має особливе завдання: 

реактивувати втрачену історію та представити нову модель культурно-

національної ідентичності. З метою виявлення та опису цієї моделі у 

підрозділі пропонується аналіз творів Оксани Забужко. 

Розпочати аналіз варто із зазначення ідей феміністичної критики, які 

лягли в основу культурологічних та філософських студій Забужко. Ідеї 

феміністичної критики кін. ХХ  ст. були інспіровані книгою "Друга стать" 

Симони де Бовуар [32, 33], у якій було використано ідеї екзистенціалізму та 

психоаналізу задля інтерпретації відмінності жіночої особистості від 

чоловічої, а також наголошено на тому, що поняття "фалосу" як виразу 

трансцендентального перетворює "Я" жінки на об’єкт для Іншого [94, С.139]. 

Окрім цього, велику роль у формуванні феміністичної критики відіграв 

французький постструктуралізм, зокрема діяльність таких його представниць 

як, Е.Сіксу, Л.Ірігарай (Ірігаре), С.Кофман, Ю.Крістева та ін.. Він вплинув і 

на формування американської гілки фемінізму впродовж 70-80 рр., 

головними фігурами якої були Е.Шоуолтер, Б.Крістіан, С.Гілберт, С.Губер.  

На фемінізм великий вплив мала  концепція "фалологоцентризму" Жака 

Деріди, згідно з якою мислення, притаманне для західноєвропейської 

культури, є логоцентричним, тобто раціональним, метафізичним, 

впорядковуючим та таким, що опредметнює та накидає схеми на живий світ 

[192]. У повсякденні патернальний логос втілювався у стосунках родини 

(домінантна роль батька), розподілі сімейних обов’язків, вихованні дітей, 

підпорядкуванні жінки чоловічій сексуальності, жіночій жертовності заради 

збереження родини, тобто йдеться про закріплення нерівноправного стану 



163 

 

 

жінки через патріархальні інститути влади, культури, релігії, а також через 

традиційну сімейну мораль [41, С.19]. 

Символічним виразником подібного патернального логосу був фалос. 

Фемінізм не сприймав цю трансцендентальну ієрархію і протиставляв їй 

специфічне жіноче бачення, базоване на інтуїції та вивільненні несвідомого. 

У цьому ж контексті феміністки заперечили деякі позиції психоаналізу 

З.Фройда. Перш за все, йдеться про критику фройдистського образу жінки як 

неповноцінного чоловіка. Критичний погляд на концепцію Фройда мала одна 

з його учениць, Карен Хорні. На неї покликається дослідниця фемінізму 

Г.Брандт і наводить наступну цитату Хорні: «Я вважаю, що багато 

психоаналітиків винні у тому, що сприяли примусовій інституалізації 

чоловічої та жіночої ролі в суспільстві, сприяли формуванню бачення жінки 

як слабкої істоти, неповноцінної, пасивної, тендітної, м’якої, мінливої, 

залежної, ненадійної, радше інтуїтивної, ніж раціональної. Чоловік 

визначався прямо протилежною істотою» [41, С.20-21]. До того ж, за 

визначенням Симони де Бовуар, психоаналітик буде інтерпретувати всі 

соціальні вимоги жінки як прояв «чоловічого протесту» [41 С.90]. Спроби 

філософського осмислення  фемінізму були присвячені саме цьому питанню. 

Дослідниця Анна Оклі у книзі «Стать, гендер та суспільство» наводить думку 

про те, що у визначенні «природних відмінностей» змішуються два різних 

процеси – тенденція розрізняти стать і тенденція розрізняти спосіб існування 

статі. Перша тенденція є невід’ємною частиною суспільства, але друга – ні.  

Тому необхідним є розрізнення статі та гендеру, оскільки підґрунтя гендеру 

міститься у культурі, а не природі [41,С.24]. Тобто Анна Оклі закріплює за 

категорією статі певні біологічні характеристики, а за гендером – 

соціокультурні. Тієї ж думки дотримуються Кейт Міллет та Суламіф 

Файерстоун. У книзі «Сексуальна політика» К.Міллет критикувала 

анатомічні та біологічні детермінанти пояснення фемінності, до яких 

вдавався психоаналіз через поняття кастраційного комплексу. У свою чергу, 
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С.Файерстоун у праці «Діалектика статі: умова для феміністської революції» 

показувала, як за допомогою анатомічного детермінізму Фройда жінки 

зазнавали утисків у царині культури [85, С.81 ]  

Втім, можемо зазначити, що саме Фройд через поняття кастрації показав, 

як саме біологічні характеристики зумовлюють соціокультурний зміст ролі 

чоловіка та жінки. Так, американський постмодерний критик Крейг Оувенс 

зазначає, що Фройд пов'язує перехід від матріархального до патріархального 

суспільства з симультанною девальвацією нюхової сексуальності та 

зростанням зорової, більш обмеженої та сублімованої. Дитина відкриває 

поглядом статеву  відмінність, присутність або відсутність фалосу, за якими 

вона приймає свою статеву ідентичність. Статева  відмінність здобуває своє 

остаточне значення від бачення [223, Р.112-113]. Результатом даного 

візуального відкриття є жіночий комплекс кастрації (заздрість до чоловічого 

статевого органу) та здобуття чоловіком привілейованого статусу, адже 

бачення впорядковує та опредметнює світ, ідеологізує його, визначає змісти 

культури. Ця відмінність формується лише на стадії комплексу Едипа, вона 

не дається від народження, адже від початку сексуальність дитини є 

поліморфною. 

Едипів комплекс, що переживає хлопчик, під страхом кастрації зникає: 

або витісняється,  або цілковито руйнується. Останнє відбувається 

найчастіше. Наслідником Едипового комплексу є Над-я, що регламентує 

діяльність свідомості. У дівчинки комплекс кастрації навпаки є підґрунтям 

Едипового комплексу. Під впливом заздрості до фалосу порушується зв'язок 

з матір’ю. Дівчинка потрапляє в довгострокову ситуацію Едипового 

комплексу, не звільняється від нього остаточно. Її Над-я не стає незалежним 

[85, С.70]. Тому  Фройд асоціював «жіноче» з несвідомим, що має 

гетерогенну, багатоманітну структуру.   

Окрім ідей Ж.Дерріда та З.Фройда, на фемінізм кін. ХХ ст. вплив мала 

філософія М.Фуко. Ідеї Фуко виявляли, на погляд феміністок, причини 
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домінування патернального логосу.  У центрі уваги Фуко була проблематика 

тіла, сексуальності, влади, бажання, маргінальних практик та типів 

суб’єктивності. Зокрема, цьому присвячена праця «Історія сексуальності» 

(1976-1884), у якій аналізувались історичні механізми суб’єктивації через 

практики сексуальності. Для теорії фемінізму праця «Історія сексуальності» 

стала класикою, оскільки її предметом серед інших був і феномен жіночого, 

особливості жіночої об’єктивації в культурі. Про це зазначає І.Жеребкіна у 

дослідженні «Прочитай моє бажання…Постмодернізм. Психоаналіз. 

Фемінізм» [85, С.30].  

Якщо метафізика концентрувалась на ідеї єдності, то постструктуралізм 

як деконструкція метафізичного мислення концентрувався на філософії 

відмінності, розрізнення, на виявленні неструктурного в  структурі, на дії 

позамовної реальності (несвідомого, тілесного тощо). Так, Фуко 

відмовляється від принципу суб’єктності та представляє філософську 

концепцію тіла, що вплинула на розвиток фемінізму кін. ХХ ст.. Тіло, за 

Фуко, вказує на позасуб’єктний, афектований рівень функціонування 

суб’єктивності. Моделлю позасуб’єктного, тілесного функціонування 

індивіда є модель маргінальної суб’єктивності в Паноптиконі, тюрмі, що 

мала спеціальну архітектурну побудову: в центральній вежі невидимий 

наглядач бачив суб’єктів-арештантів у клітках-камерах. Камери 

розташовувались довкола вежі. Ефект тілесного функціонування 

суб’єктивності полягав не лише у тому, що арештант цілковито 

контролюється наглядачем, але і у тому, що арештант більше не належить 

собі. Суб’єкт, таким чином, втрачає класичну форму суб’єкта-субстанції – і 

стає тілесним суб’єктом, формою неідентичною собі. Приклади тілесної 

(маргінальної) суб’єктивності у Фуко: арештант, хворий, божевільний, 

політичний суб’єкт, жінка, дитина. Головним чином дослідження Фуко були 

зосереджені на пенітенціарних практиках, однак феміністки розширили дію 
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тілесних практик на поле сучасної культури. Феномен «жіночого» був для 

них символом будь-яких репресованих практик в культурі [85, С.30-31].  

Тіло жінки, відтак, підпорядковується не владі, а бажанню та волі в її 

ніцшеанському розумінні. Раніше жінка була маргінальним суб’єктом 

культури, що репрезентувався через дискурс провини (наприклад, 

первородний гріх, спалення відьом у Середньовіччі). Феміністки зауважили, 

що навіть мовні практики арештантів, хворих, божевільних, які аналізує 

Фуко, пов’язані з функціонуванням жіночого дискурсу. Сповіді злочинців 

(шибельні промови) констатують дискурс провини, характерний для жінки. 

Жінка є суб’єктивністю, що зізнається. Дискурс зізнання є дискурсом 

провини. Жіноче письмо, таким чином, є письмом зізнання. На думку Фуко, 

цей дискурс спирався на тюремні, насильницькі практики «зізнання» під час 

процедури тортур. Лише ХІХ століття дозволило відкрити жінці таємницю 

власної плоті (сексуальності) через практики говоріння про свої фантазми, 

бажання [85, С.34].  

Праці Фуко дозволили Елейн Шоуолтер (одна із засновниць англо-

американської гілки феміністської критики, завідувачка кафедри англійської 

літератури в Прістоні) зробити висновок про гендерну асиметрію в культурі. 

Себто, якщо «жіноче» маркується як символічний виразник ірраціонального, 

провини, безуму, то «чоловіче» виражає розумне, раціональне. Навіть коли 

чоловік репрезентує феномен ірраціонального, він отримує на символічному 

рівні маркування «жіночий безум», «жіноча чуттєвість» всередині чоловічого 

суб’єкта [85, С.35]. 

Ще однією визначальною ідеєю для розвитку фемінізму було розуміння 

принципу влади, яке надав М. Фуко. Йдеться про владу як практику тілесної 

нормалізації суб’єктивності та про механізми насилля, які формують 

структуру суб’єктивності. Насилля розглядається як політичний механізм 

примусу. Його використовує влада, адже вона є здатністю впливу на 

індивідів, незалежно від локалізації та предметної сфери застосування. Влада 
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є множинністю відношень сили, які є іманентними сфері, де вони 

здійснюються. Влада продукується щомиті у будь-якій точці, вона не 

охоплює все, а йде звідусюди. Фуко розрізняє два головних типи існування 

влади в історії: 1) влада як прямий вплив на тіло (форма діяла до проведення 

правових реформ у ХVIII ст., наприклад тілесні тортури); 2) влада як 

«наглядове» символічне насилля над тілом (коли зізнання у провині 

досягається добровільно, через щоденний контроль) [85, С.36-37]. Влада як 

«нагляд», як символічне насилля над тілом, розглядалась феміністками як 

ключовий елемент патріархальної культури, де мали місце підпорядкування, 

контроль, нормативність. Фемінізм мав на меті виявити технологію влади, 

що призводить до гендерної асиметрії та маніпуляції 

Фройдівський жіночий комплекс кастрації як результат візуального 

відкриття та історичне символічне насилля над тілом жінки заперечувався 

феміністичною критикою. Л.Ірігарай запропонувала визнати жіночу силу як 

прояв давнього триєдиного феномену "земля-мати-природа / та, що 

відтворює", а С.Кофман розробила поняття "категоричної жінки", яка 

відмовляється прийняти комплекс кастрації, стверджуючи власну 

сексуальність, природно подвійну, принципово невизначену [94, С.144-145]. 

Ці критики вважали, що попередні концепції є спробою чоловічої психології 

та ієрархії ствердити своє домінантне положення в культурі, політиці, історії 

тощо. Особливим полем чоловічої ідеології була література. У ній 

проявлялись різноманітні чоловічі пересуди стосовно ролі жінки в 

суспільних процесах, тому феміністки, зокрема Е.Шоуолтер та Д.Феттерлі, 

наполягали на жіночому прочитанні літератури. Воно мало на меті розкрити 

текстуальні "сексуальні коди", що демонструють відмінність чоловічої 

психіки від жіночої. Традиційний літературний канон переоцінювався з 

позицій жіночого авторства та жіночого читання, тобто йшлось про цілком 

іншу репрезентативну стратегію, про визнання особливого способу жіночого 

буття. До уваги було взято такі елементи як жіноче письмо з його 
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специфічною мовою, історію літератури, перегляд літературних жанрів. Мері 

Адамс, перечитуючи роман "Джейн Ейр" дійшла висновку, що раніше 

критики загалом звертались до образу чоловіка та його психології, натомість 

сучасний погляд має виявити комплекс жіночих питань, які не 

ототожнюватимуть естетичний досвід чоловіка та жінки [94, С.148]. 

Л.Ірігарай (Ірігаре) та Е.Сіксу розглядали у цьому контексті поняття 

«письма», яке запропонував Дерріда. На думку французького філософа-

постструктураліста, письмо протистоїть мовленню, яке втілює фалічну 

істину. Для письма істина є чимось вторинним, оскільки головне – сам досвід 

писання, виробництво графічних композицій, а не відповідність ментальній 

істині. Це дозволило виголосити письмо та літературу такими, що мають 

жіночу природу, здатними уникнути чоловічих домінант логоцентризму. 

Поняття «жіноче письмо» з’являється в роботі Сіксу «Сміх медузи» (1972). 

Воно звільняє жінку від маскуліного типу мови, що скерований на єдину 

істину [85, С.152]. Тобто до уваги береться постструктуралістський принцип 

відмінності.  До того ж, знімаються традиційні опозиції, які характеризують 

чоловіче як позитивне, а жіноче як негативне. Наприклад, активне-пасивне, 

сонце-місяць, культура-природа, день-ніч, батько-мати, голова-серце, 

інтелект-чуттєвість. Чоловіче трактується як суб’єкт, а жіноче – як об’єкт. 

Л.Ірігарай (Ірігаре) розглядає ці співвідношення, застосовуючи метафорику: 

Сонце – чоловік, Земля – жінка. Вона ставить питання: що буде, якщо Земля 

перестане бути інертною до Сонця? Що буде, якщо жінка почне рухатись та 

говорити за своїми законами? Тоді, за Л.Ірігарай (Ірігаре), традиційні 

ідентифікації жінки як об’єкта зруйнуються. Отже, жіноче письмо повинне 

децентрувати систему традиційних значень через відмінності у структурі 

значень та синтаксису [85, С.153]. Жіночий текст позбавляється традиційних 

понять та остаточних визначень, порушує порядок та логіку, висловлює 

несвідоме, він є фрагментарним, не надається до теоретичного осмислення, 
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до законів граматики. Жіночий текст висловлює Бажання у його 

психоаналітичному розумінні. 

Результатом інтенсивної роботи феміністської школи критики стали 

кафедри, присвячені вивченню жінки (women’s studies) в американських 

університетах [85, С.136]. Це свідчило про інституціоналізацію та 

легітимацію жіночого способу буття. Окрім того, фемінізм поєднувався з 

постколоніальними студіями. Жінка розглядалась у контексті subaltern studies 

(вивчення пригнічених) через категорію «Іншого». Багато феміністок 

керувались працями Гайятрі Співак у своїх теоретичних розмислах. Фемінізм 

і постколоніалізм представляли гілку «опозиційної» культурної критики. Про 

це, зокрема, писала Елейн Шоуолтер у роботі «Наша критика: автономність 

та асиміляція в афро-американські та феміністській теорії літератури» [208]. 

На її думку, фемінізм та постколоніалізм мали спільний критичний підхід та 

образи, якими керувались при поясненні тих чи інших культурних явищ 

(концепція двох голосів у дискурсі, образи маски, вуалі, проблема вибору 

між автономією та пристосуванням тощо).  

Таким чином, література, на думку феміністичної критики, має бути 

переглянута у новому контексті, без чоловічої влади, ідеології та панування. 

Вона повинна відкрити жіночий «інший» світ, способи його репрезентації та 

нові стратегії ідентифікації.  

Для Оксани Забужко феміністичний контекст розгортає культурне 

вивільнення від колоніального панування імперського "Іншого", 

уособленого, як правило, в чоловікові-поневолювачі України. Її позиція 

суголосна думці літературознавця феміністичного спрямування, Терези де 

Лауретис, яка визначала ідентичність як "активну конструкцію й 

дискурсивно опосередковане політичне тлумачення власної історії" [16, 

С.69]. Забужко вважає, що жінка має особливе завдання: реактивувати 

втрачену історію та представити нову модель культурно-національної 

ідентичності: "І мовлю по-еллінськи: "ме му тос кікльос тарате", - / 
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Мужчинам, / Імперіям, / Часу: / Не руш моїх кіл" [86, С.316]. Забужко обирає 

для себе Лесю Українку як приклад суверенності жіночого способу мислення 

та рефлексії над ідентичністю, історією, літературою. Вона вступає у діалог з 

Лесею Українкою, вважаючи, що Лесині драматичні поеми є 

перепрочитанням європейської культурної історії з позиції "другої статі" 

[188, С.10-11]. досвід яких є важливим для творення української 

ідентичності. У цьому контексті прикметним є звернення Оксани Забужко до 

образу Кассандри з однойменної Лесиної поеми. Кассандра, яка мала дар 

передбачення, у який, однак, через покарання Аполлона, ніхто не вірив, для 

Забужко є подібною до модерної поетки, голос якої не знаходив відлуння та 

довіри у суспільстві: "Так, проклін на мене, / бо я тепер побачила найгірше. / 

Троянки у неволі і – живі! / Обходять кросна, розділяють ложе, / дітей 

годують еллінам на втіху…/ Прокляті очі, що такеє бачать!.." [184]. 

Вочевидь, це підтверджує тезу Л.Ірігарай про те, що погляд (як реалізація 

бачення) у західноєвропейській культурі патріархального порядку є 

чоловічим привілеєм, адже око об’єктивує та домінує над іншими органами 

чуттів [223, Р.112]. Натомість, Кассандра ретранслює недоступне, невидиме 

для інших, те, що не можна схопити оком та об’єктивувати. Її істина полягає 

у особливій чуттєвості, або, як каже Забужко у численних виступах, 

"чувственності", вбачанні невідворотних процесів та подій. Промови 

Кассандри і є прикладом жіночого письма, що руйнує традиційні способи 

ідентифікації жінки та робить її активною, відмінною, унікальною.  

Цю рису мають усі жіночі образи, створені Оксаною Забужко як у поезії, 

так і у романістиці. Проте, найяскравіше зв'язок жіночого, відмінного 

бачення з проблемою культурно-національної ідентичності демонструють 

твори "Польові дослідження з українського сексу" та "Музей покинутих 

секретів".  

О.Забужко говорить про те, що ці романи є певним філософсько-

критичним дослідженням означеної проблематики, завуальованої у 
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літературні форми: "Під час роботи над книжкою мені якраз найпекучіше 

праглося дослідити, яким чином тяжкий, темний і потужний плин історії 

непомітно впливає на геть неусвідомлені форми людської поведінки, на 

слова й жести в ліжку…(На мою думку, в літературі першим належну увагу 

на цю проблему звернув Мілан Кундера, тільки що його позиція всюди 

залишається суто "чоловічою", в найбільш патріархальному сенсі слова.)" 

[59, С.157]. Ця цитата вказує на те, що письменниця прагне розвінчати 

політичні маніпулятивні примуси жінки, звільнити жінку від символічного 

«наглядового» насильства над її тілом, показати таємницю жіночої плоті 

через говоріння, через психоаналітичне промовляння власних фантазмів та 

бажань. Через класичну «феміністичну» проблематику, фактично українське 

women’s studies, Забужко виходить на постколоніальну критику. Для неї, як і 

для Е.Шоуолтер, фемінізм та постколоніалізм поєднуються. На думку 

Забужко, жінка є носієм постколоніального комплексу. Постмодерна криза 

великих наративів, яка спричинила постколоніальне переосмислення 

культурних текстів, дала змогу жінці заговорити про свої травми. Авторитет 

західного спостерігача (мандрівник, романіст, науковець тощо), що 

претендував раніше на всезнання, зникає, як вже було зазначено у 

попередньому розділі. Цей авторитет уособлював кульмінацію 

патріархального мислення. Західний спостерігач є чоловіком, який через 

відповідні дискурси, контролював жінку, розглядав її як об’єкт та 

заперечував будь-які прояви її сексуальності. 

Відтак, роман Забужко ствердно відповідає на питання Г.Співак про те, 

чи можуть пригнічені говорити. Співак писала про те, що нація розуміється 

як patria, себто патріархальна структура, де батько є джерелом легітимної 

ідентичності. Ця структура, на наш погляд, є аналогічною до 

психоаналітичного регламентуючого «Над-я», що утворюється внаслідок 

того, що хлопчик позбавляється (або витісняє) Едипового комплесу під 

страхом кастрації. Дівчинка ж потрапляє у довгострокове перебування в 
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межах Едипового комплексу, її Над-я залежить від роботи несвідомого. 

Постає питання: як жінка пов’язана з ідентичністю, якщо остання є 

чоловічим привілеєм? Співак знаходить відповідь: ідентичність залежить від 

пам’яті, а пам'ять залежить від тіла (це було продемонстровано нами на 

прикладі романів С.Жадана), тіло виступає як засіб передачі пам’яті. 

Враховуючи гендерні відмінності, є два засоби передачі пам’яті [207, С.14-

15]. Пам'ять жінки розкриває ті складові ідентичності, що навмисно 

витіснялись, викривлялись у чоловічому ідеологічному баченні та 

розглядались лише як дискурс провини.  

Отже, шлях героїні Оксани (альтер еґо Забужко) з "Польових 

досліджень…" є нічим іншим як шляхом до власної культурно-національної 

ідентичності через звільнення від постколоніального комплексу, який 

включає у себе несвідомі травматичні спогади про поневолення, репресії, 

ідеологічні заборони, залежність від чоловіка: "Ти жінка. В цім твоя межа. / 

Твій місяць спить, як срібна блешня. / Як прянощ з кінчика ножа, / У кров 

утрушено залежність" [87, С.20].  Єнс Герльт, професор Фрібурзького 

університету (Швейцарія), зазначає, що Оксана Забужко поєднує проблеми 

національної історії та ідентичності з еротизованою (авто)біографічною 

нарацією: "Те, що починалося як опис нещасливого кохання та самотности, 

дуже швидко стає рефлексією з приводу визначального впливу українського 

минулого на вчинки та почуття двох людей. Тож цілу історію взаємного 

насильства, образ, поневолення і страждань можна розглядати як 

емблематичну ілюстрацію авторської візії української історії" [55, С.291-

292]. Тобто для героїні Оксани уособленням цього тиску на жіночу 

свідомість є чоловік, Микола К., який примушує її відчувати "хвору" тілесну 

залежність, вважати себе лишень ув’язненою, беззахисною. Микола К. 

провокує Оксану на різного роду зізнання, що констатують її «жіночу 

провину». Ці зізнання з’являються як поезії посеред тексту роману, що 

свідчить про дотримання авторкою особливого способу жіночої 
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репрезентації: «Більше, ніж  брат, бо вітчизна і дім. / (Руки голодні, і губи 

голодні. ) / Жоден з нас не помер молодим / Тільки на те, щоб зустрітись 

сьогодні» [87, С.51]. Окрім того, Забужко, як і Фуко (чи наслідуючи Фуко), 

проводить паралелі між жіночим дискурсом та шибельними 

промовами/зізнаннями під час насильницьких тортур: «Щось зрушилося в 

світі: хтось кричав / Крізь ніч моє ім’я, неначе на тортурах, / І хтось на ґанку 

листям шарудів, / Перевертався і не міг заснути. / Я вчилася науки 

розставнь…» [87, С.16]. Вона також загострює увагу на статусі жінки як 

маргінальної суб’єктивності, описуючи її афективні стани, зображуючи її 

тіло та вплив несвідомого, яке  починає проговорюватись: «Цієї ночі, певно, 

прийде жах. / Гарячий дрож – любовний та блювотний – / передчуттям 

збоченського зв’язку / Чи крику смертного стенає кволе тіло. / Розрив, розрив 

– всіх зв'язок, нервів, жил: Моя беззахисність така тепер зовсюдна, / Немов 

одвертий заклик злу: Приходь!..» [87, С.91].  

У цьому випадку прозорими є паралелі між стосунками Оксани та 

Миколи з політичними взаєминами України та Росії. Це відсилає до тези, 

означеної О.Забужко при аналізі Шевченкової творчості в філософсько-

літературній праці "Шевченків міф України": політичні взаємини України та 

Росії постають суцільним обманом, де первісна інтенція до братання Богдана 

Хмельницького на обдурену довіру [88, С.71]. Віктимізація героїні, таким 

чином, є безпосереднім наслідком колоніального існування нації: «ГУЛАГ – 

це коли забивають порожню півлітру / Тобі поміж ноги – по чім переходять 

на «Ви»./ Ми всі – таборові. Сто років тривать цьому спадку. / Шукаєш 

любови – знаходим судомні корчі» [87, С.61]. Оксана іронічно називає себе 

"націонал-мазохісткою". Є.Герльт вказує, що ключовою ідеологічною 

концепцією твору є встановлення прямого зв’язку між сексуальною 

експлуатацією та історичною віктимізацією українців, переважно у контексті 

ХХ століття (Крути, Голодомор, Броди тощо) [55, С.293].  
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Однак, Забужко шукає вихід з ситуації рабства, заперечуючи слова 

Миколи К. про те, що «раби не повинні родити дітей» [87, С.75]. Її нараторка 

стверджує, що раніше, до часів національних катастроф, мислення народу 

було інакшим. Воно було вільним від страху. Слід хоча б поглянути на 

довоєнні світлини українських селянських родин, де "хлопи як дуби" 

дивляться прямо в об’єктив без жодного страху, а зовнішність жінок є 

відображенням первісної, божественної форми [55, С.293]. Забужко вважає, 

що окупація вплинула на усі рівні буття народу, призвівши до залежності та 

поступового вимирання, адже навіть народження дітей почало пов'язуватись 

з тим, що батьки потребували житла або ж були п’яні під час 

репродуктивного акту. Тому тілесне приниження героїні Оксани є лишень 

віддзеркаленням хворого стану нації.  

Втім, нараторка задає імпульс  новому життю. Вона починає з того, що 

не хоче бути об’єктом та заручником чоловічого бажання, Оксані йдеться про 

самостійність та звільнення від страху: "Бо що є рабство, як не інфікованість 

страхом…" [87, С.150]. Психоаналіз героїні постає для Оксани Забужко 

психоаналізом національної історії, де умовою виліковування (читаємо 

власної ідентичності) є усування критичної ситуації вибору "межи жертвою і 

катом: між небуттям і буттям-яке-вбиває" [87, С.152]. 

Власне  "Польові дослідження…" є тільки одним із сеансів психоаналізу 

української історії. Його продовження розгортається у "Музеї покинутих 

секретів". Назва апелює до дитячої  гри ховання "секретів-скарбів" у землю. 

Дівчата викопували ямку, в яку складали різноманітні речі  (намистинки, 

витинанки), закривали її скельцем, зберігаючи таким чином "секрет". Для 

Забужко "секрет" є метафорою, через яку прочитується головна ідея роману. 

Письменниця вважає, що ми живемо несвідомо ретранслюючи покинуте, 

поховане минуле, дія якого не залежить від нашого знання про нього: "Наші 

маленькі життя, накриті скельцями, - як експонати у мами в музеї. Такий 

величезний музей покинутих "секретів". А люди по ньому ходять – і навіть 
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не здогадуються, що він там, у них під ногами…"[89,С.536]. Однак, 

заглиблення у це минуле є "методикою", яка неодмінно має привести до 

звільнення від репресивної свідомості та віднайдення власної культурно-

національної ідентичності.  

Головні герої "Музею…", Дарина та Адріян починають пізнавати минуле 

власних родин, поштовхом до чого було журналістське розслідування  смерті 

художниці Владислави подруги Дарини. Владислава створила цикл картин 

під назвою "Секрети", навіяний дитячою грою що відсилає також до часу, 

коли жінки впродовж окупації більшовиків ховали в землю ікони, родинні 

знімки, образи. Отже, героїв огортає минуле, сповнене подій, які є 

суперечливими в історії української нації. Наприклад, рух УПА, драми 

покоління шістдесятників, кримінальні та буремні 90-ті тощо. Відкриття цих 

"секретів" архіву родинного музею, на думку Забужко, призводить до 

розуміння "ким я є", визначає стосунок індивіда до культурної традиції нації: 

"А тобі не здається, що таке ховання скарбу в землю – це взагалі наскрізний 

архетип української історії?..." [89, С.79]. Загалом «Музей покинутих 

секретів» можна розглядати як альтермодерністський роман. Цей термін 

запропонувала Анке Генінґ, сучасний німецький літературознавець та 

співробітниця центру «Естетичний досвід під знаком розмежування 

мистецтв» Вільного університету (Берлін). Альтермодернізм представляє 

мовну форму фікції (fiction), яка обернена у минуле. Його не задовольняють 

оповідні стратегії модернізму та умовності медіальної гри. Настанова 

альтермодернізму полягає у новій інтерпретації історії, яку забезпечує 

переоцінка документів [195]. Власне на цьому і базувалось написання роману 

«Музей покинутих секретів». Оксана Забужко користувалась архівними 

документами різних українських фондів та свідченнями ветеранів, свідків і 

героїв 1940-х років. Більше того, її герої мають справу з читанням архівів.  

Можемо порівняти «Музей…» з романом Клода Симона «Георгіки» (1981 р.), 

у якому оповідач знайшов архів свого пращура і протягом всього твору читає 
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його листи та документи [195]. Персонажі Забужко не лише знаходять різні 

архівні документи, але навіть бачать події минулого через сон, померлі 

родичі постають як живі. Анке Генінґ, апелюючи до роботи Дельоза 

«Відмінність та повторення», пов’язує подібний прийом з розумінням 

минулого як теперішнього, яке ніколи не існувало. Ця стратегія вказує на 

вагому незакінченість у собі будь-якого теперішнього, воно відкрите до 

інтерпретації в теперішньому і для різночитання постфактум. Йдеться про 

перспективи, з яких ми бачимо теперішнє та минуле, про асинхронний 

презенс (Präsens –нім., теперішній час) [195]. Асинхронний презенс дозволяє 

оповісти про конкретний історичний досвід ХХ ст., про «вивихнуту» історію 

(history is out of joint), травматичний досвід, розриви. Альтермодернізм не 

лише про постраждалих, про яких він згадує, але й включає досвід сучасного 

читача, якому важко зрозуміти минуле [195].  

Ідея музеїзації минулого та його сучасне прочитання є вкрай актуальною 

впродовж останніх десятиліть. Для прикладу можна ще навести оповідання 

"Енциклопедія мертвих" сербсько-угорського-єврейського письменника 

Данила Кіша (1935-1989). А.Ассман зазначає, що цей твір присвячено 

забутому та неартикульованому вимірові існування, адже Кіш розробляє 

уявну бібліотеку з томами, які присвячені тому, що було вилучено з 

культурного архіву як незначуще [16, С.417]. Кіш прагне створити архів того, 

що не піддається шифруванню, запису, надати йому реєстраційних та 

облікових форм. Завдяки цьому архівові мертві можуть "реактивувати" свою 

унікальну та неповторну історію. Така "Енциклопедія" (алюзія на єгипетську 

пам'ятку "Книга мертвих") протистоїть мілітаристському державному 

архівові, закритому, недоступному, репресивному, керованому владними 

органами.  

Забужко, в свою чергу, створює образ жінки, що шляхом відкриття 

альтернативного архіву, заявляє про власну ідентичність.  Дарина читає 

«вивихнуту» історію, розуміючи незакінченість будь-якого теперішнього. 
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Минуле її родини та родини Адріяна легко стає теперішнім через сон та різні 

«речі-секрети», що зв’язують усі часи: «І нам буде снитися той самий сон. 

Той самий сон, моя маленька, - тільки дивитимемось ми його з різних кінців» 

[89, С.467]. Прикметно, що героїня відкриває архів минулого, будучи 

вільною від хворої залежності, разом з чоловіком, який не породжує страх 

жертви, а створює простір спільного пошуку. Тут "Кассандра" Дарина 

знаходить того, хто здатен відійти від традиційного патріархального, ба 

навіть колоніального бачення, а тому з таким партнером є можливим нове 

життя, оскільки, вважає Забужко, "чужого" не можна приймати за "свого", 

особливо, "в любові не можна так помилятися, в любові це смертельно"[89, 

С.638]. Саме такий чоловік може розкрити одну з найголовніших жіночих 

місій – народження дитини. Відбувається реалізація архетипу "жінка-мати-

земля". Справжнє єднання Дарини та Адріяна стається після розкриття 

"секретів" минулого через сон, який несе пам'ять про власне походження. У 

ньому закодовується і послання в майбутнє: "Кров лишиться в Києві. Жінки 

не покинуть родити. Не знадобиться" [89, С.513]. Відтак, Забужко показує, 

що кров, вкраплена в землю, є містичним неперервним зв’язком поколінь, а 

наша ідентичність є тілесно вписаною в  цю історію: "Я не бабця, чоловіку. Я 

земля… Це булькоче земля, напоєна кров'ю, - жирна од крови, як стінки 

жіночого лона: жабуринна,  бродильна, клекочуча твань…" [89, С.512]. Тут 

вже не йдеться про вибір між "буттям-яке-вбиває" та "небуттям", адже, 

розуміючи своє коріння, герої створюють майбутнє. Якщо у "Польових 

дослідженнях…" жінка несла тягар репресивного минулого, то у "Музеї…" 

вона вивищується над ним, опановуючи його, остаточно звільняючись від 

ролі жертви. Її ідентифікація з нацією стверджується не тільки через 

підтримання культурних традицій, історичної пам'яті, але й  через дар нового 

життя.  

Отже, проблема культурно-національної ідентичності для О.Забужко є 

взаємопов’язаною з феміністичною критикою. Порушуючи традиційний 
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патріархальний порядок, жінка вивільнюється з-під влади залежності та 

репресивної травматичної свідомості та стає активним співтворцем 

культурно-національної ідентичності. На прикладах героїнь романів Забужко 

продемонстровано, що умовою для цієї жіночої позиції є позбавлення від 

страху жертви та визначення власного стосунку до української історії, 

зокрема через реалізацію архетипу "жінка-мати-земля".  

 

Висновки до третього розділу 

 

На підставі аналізу культурно-національної ідентичності в сучасній 

українській літературі, зокрема на матеріалі творів Ю.Андруховича, 

С.Жадана, О.Забужко, нами було досліджено моделі української культурно-

національної ідентичності. Вони демонструють специфіку та динаміку 

процесу культурно-національної ідентифікації.  

1) Першою запропонованою моделлю є орфізм. Вона 

реалізовується у творчості Юрія Андруховича через використання 

міфологічного образу Орфея як поета-співця унікального способу 

буття, який, на думку письменника, є характерним для української 

нації. Орфізм передбачає особливий стосунок особистості до часу, що 

передається за допомогою образу кола (коловорота, обруча, вистави, 

що не має кінця) та означує життя та смерть, згасання та розквіт 

природи, воскресіння, дар життя. Осягнення Андруховичем орфізму 

відбувається завдяки реактивації культурного коду бароко. 

Андрухович актуалізував бароковий світогляд як орієнтир для 

пошуку ідентичності у сьогоденні, адже використання таких 

елементів як творення антисвіту, карнавал, театральність, маска, 

містерія відновлюють у свідомості читача навмисно витіснений 

український культурний пласт. Міф про Орфея у його бароковій 

інтерпретації сприяє також розмислам Андруховича про зв'язок 
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культури, пам’яті  та географії. На прикладі оповіді про історію 

Галичини, її архітектуру та культуру повсякдення, письменник 

показав, що втрачена національна історія та традиції можуть 

відновитись завдяки ретельному вивченню забутих мистецьких форм, 

що ретранслюють українську приналежність до специфічної 

центрально-східної європейської культури, яка стала простором 

формування барокового коду української ідентичності.  

2) Друга запропонована модель реалізується через метафору 

«щоденної участі» у творчості Сергія Жадана. «Щоденна участь» 

передбачає залучення кожного до процесу культурно-національної 

ідентифікації, що уможливлюється реалізацією власної свободи та 

відповідальності за культурну пам'ять, метафізичною боротьбою з 

травматичним досвідом минулого (фактичним колоніальним 

існуванням нації), переступанням за межі конформізму, доланням 

страху шляхом продовження діянь тих, кого письменник називає 

«апостолами». «Апостоли» у розумінні Жадана – це  звичайні 

мешканці українських міст та селищ, новітніх Вавилонів,  які попри  

зміни, втрати, війни, транзитність, міграції, існування на 

цивілізаційному порубіжжі, тримаються своєї землі та пам’яті. 

«Триматись своєї землі» означає також «триматись свого мистецтва». 

Для Жадана простір стосується не лише географії, але й мови, поезії. 

Відмова від цих цінностей означає відмову від самих себе, від 

ідентичності. Відтак, діяльність письменника, поета, митця 

визнається Жаданом афірмативною. «Щоденна участь» митця – це 

боротьба за упевненість в тому, що культурний простір буде 

належати громадянам цієї країни. Через зображення травматичних 

сцен Сходу Жадан запускає механізм реактивації пам’яті, що має 

створити розрив з історією руйнувань та експлуатацій, представити 

нове бачення себе у стосунку до культури, нації, позбавити від 
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травматичного досвіду жертви. Отже, «щоденна апостольська участь» 

- це вміння пояснити свободу та пройти випробування нею, зберігши 

специфічний український віталізм – закоханість у дар життя та 

«національну географію». Саме такий спосіб буття, на думку Жадана, 

є осердям української культурно-національної ідентичності.  

3) Третя запропонована модель – фемінізм. Вона була 

експлікована на прикладі творів Оксани Забужко. Письменниця 

асоціює сучасне становище української нації з  ситуацією звільнення 

жінки від патріархального порядку та комплексу жертви, здобутому в  

залежному від чоловіка існуванні.  Оксана Забужко розглядає цю 

проблему  у контексті супротиву колоніальній політиці. Вона 

продовжує міркування таких представниць постколоніальної та 

феміністичної критики як Ґ.Співак, Е.Шоуолтер, Л.Ірігарай та ін.. 

Забужко встановлює зв'язок між питаннями тиску на жіночу 

свідомість, символічного насилля над тілом жінки та патріархальної 

об’єктивації жіночого світу та питанням українського 

постколоніального комплексу. Саме жінка, на думку Забужко, є 

носієм постколоніального комплексу. Тілесне приниження жіноцтва, 

які привнесли окупація українських земель та трагічні події ХХ ст., 

залишаються у травматичній свідомості української нації та 

віддзеркалюють її хворий стан, інфікованість страхом, 

невизначеність. Забужко трансформує питання Співак «чи можуть 

підлеглі (підданці, маргінальні суб’єктивності за Фуко) говорити?» у 

питання «чи можуть підлеглі мати власну ідентичність, якщо їхнє 

існування характеризує колоніальне насильство, дискурс провини та 

страх?». Забужко дає ствердну відповідь, однак шлях до власної 

культурно-національної ідентичності потребує наступних кроків: 1) 

звільнення від постколоніального комплексу (несвідомі травматичні 

спогади, репресії, ідеологічні заборони тощо) та історичної 
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віктимізації українців шляхом усування страху, що уможливлюється 

психоаналітичною терапією національної історії. 2) Терапія 

передбачає  говоріння, промовляння минулого, звернення до його 

архівів, починаючи з родинних «музеїв». Відкриваючи 

альтернативний колоніалізмові архів, ми заявляємо про власну 

культурно-національну ідентичність. Таким чином усувається 

критичний вибір між жертвою та катом, між небуттям (смерть нації, її 

перетворення на колонію) та буттям-яке-вбиває (націонал-мазохізм, 

віктимізація).  Забужко покладає проходження цих терапевтичних 

етапів на жінку, а не на чоловіка, оскільки лише вона здатна 

реалізувати архетип «жінка-мати-земля», тобто через дар нового 

життя засвідчити неперервний зв'язок поколінь.  
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ВИСНОВКИ 

Дослідження культурно-національної ідентичності в контексті сучасної 

української літератури дозволило зробити наступні висновки: 

1) На концептуальному рівні були розглянуті витоки поняття 

ідентичності, що пов’язані з розробками психологів та філософів, які 

працювали в ХХ ст. у період між двома Світовими війнами та повоєнної 

відбудови. Ідентичність розглядалась як психологічне уявлення індивіда про 

своє «Я», яке характеризується суб’єктивним чуттям самототожності та 

цілісності, органічної приналежності до певної історичної епохи та типу 

соціальної взаємодії. Ідентичність забезпечує соціальну адаптацію людини та 

її діалог з Іншим, тобто виконує інтегруючу функцію. Втім, зміни реалій 

світу (війни, катастрофи, нове визначення кордонів тощо) привносять 

психосоціальні кризи ідентичності. Вони є неуникним  та важливим етапом 

на шляху до більш зрілої ідентичності, оскільки змушують шукати нові 

духовні орієнтири та демонструють динаміку соціуму. Отже, ідентичність 

виникає та функціонує в системі соціальних уявлень та стосунків.  

Огляд філософських та психологічних концепцій дозволив нам 

визначити культурно-національну ідентичність як складний комплекс 

уявлень людини про своє «Я» у стосунку до культурної традиції нації, з якою 

вона себе ототожнює. Культурно-національна ідентичність має груповий 

характер та вибудовується у процесі діалогу ідей, образів, цінностей, 

культурних кодів, моделей поведінки, вчинків тощо. Її дослідження виявляє 

ланцюг обумовленостей, який дозволяє через залучення таких сфер 

суспільного життя як мистецтво, наука, філософія тощо розглянути 

переплетення статичного та динамічного зрізу існування соціуму: 

збереження культурної традиції нації та сучасний діалог, де дискутуються та 

відбираються елементи, якими керуються при становленні культурно-

національної ідентичності та новому історичному етапі.  
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Зважаючи на це, провідною методологією дослідження було обрано 

конструктивізм. Конструктивізм розглядає процес ідентифікації як творчу 

діяльність індивіда: спільні елементи культури (традиції, тексти, цінності 

тощо), історична пам'ять, назва певної групи індивідів є результатом 

національної відбудови та кристалізації. Тобто культурно-національна 

ідентичність підтримується, змінюється, модифікується соціальними 

стосунками. Цей аспект було проаналізовано на матеріалі праць П.Бергера, 

Е.Ґелнера, М.Ґібернау, Д.Джозефа, Т.Лукмана, В.Тишкова та ін..  

Розглянуто на прикладі європейського досвіду, що у межах 

конструктивістського підходу вирішальну роль у становленні культурно-

національної ідентичності грають національна мова та література. Вони 

формують культурну та мовну матрицю, яка дозволяє пояснити відмінності 

однієї нації від іншої та консолідувати спільноту. Це відбувається завдяки 

взаємозв’язку між створенням народної мови та національно-консолідуючої 

оповіді, прецедентного тексту, що відкриває або поновлює національний 

простір та культурну традицію.  

Також було досліджено етапи формування культурно-національної 

ідентичності в історії української літератури. Уточнено, що діяльність 

українського письменника на кожному історичному етапі є соціально 

ангажованою. Він відповідає на суспільно-політичні запити епохи та створює 

образи, що конституюють процес культурно-національної ідентифікації.  

При дослідженні концептуального, методологічного та історичного 

рівня функціонування культурно-національної ідентичності провідною 

настановою була міждисциплінарність, зокрема використовувались дані 

філософії, літературознавства, лінгвістики, психології, історії. Теоретичні 

напрацювання у питанні ідентичності, якими оперують філософія та 

психологія, дозволили надати дефініцію культурно-національній 

ідентичності та розкрити характеристики останньої. Лінгвістична сфера 

показала значення  мови як фундаменту культурного існування нації. Значна 
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увага була приділена літературознавчому аналізові та історії, оскільки 

розгляд культурно-національної ідентичності в сучасній українській 

літературі є неможливим без залучення досвіду попередників, який формує 

генерацію письменників, що беруть участь у новітніх історичних процесах. 

2) У другому розділі дисертаційного дослідження було виокремлено 

структуру культурно-національної ідентичності. Її головними складовими 

визначено: культурну пам'ять, комунікацію та політичну складову. 

- Культурна пам'ять. Вона є елементом культурно-національної 

ідентичності, оскільки акумулює спогади, що пов’язують індивіда з нацією. 

Індивід визначає себе через те, що він згадує та забуває разом з іншими 

представниками нації. Особливо актуальним цей процес стає для України, 

яка здобула незалежність та поступово звільняється від викривленого 

сприйняття минулого, що забезпечувалось панівним імперським, а згодом 

радянським режимами. Формами звернення до витісненої пам’яті є критика 

офіційних пластів історії, створення альтернативної оповіді про минуле, 

повернення витіснених складових історичного процесу, розвиток 

генеалогічних шукань, відкриття доступів до архівів тощо. У розділі 

доведено, що такі елементи як образи, символи, «місця», «травми», життєві 

історії тощо складають зміст культурної пам’яті та є маркерами 

ідентифікації, що виокремлюють певну культурно-національну ідентичність, 

відрізняючи її від інших. Визначено, що культурна пам'ять є наративною, 

оскільки оповідь про минулі події визначає життя як формотворчий 

автообраз і надає орієнтації для дії індивідів, вибудовуючи лінію спадковості, 

традицію. Аналіз взаємозв’язку культурної пам’яті та культурно-

національної ідентичності здійснювався на основі праць А.Ассман, 

Я.Ассмана, П.Рікера, Ж. Ле Гоффа, М.Хальбвакса та ін.. 

- Комунікація. Було проаналізовано культурно-національну ідентичність 

у полі комунікації між письменником та читачем через поняття «культурного 

коду». Розвинуто думку семіологів Ю.Лотмана та У.Еко, згідно з якою 
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письменник, виступаючи як суб’єкт інформації, надсилає читачеві 

повідомлення – текст, який є новим для читача. Втім, повідомлення 

функціонує в просторі комунікації, де поєднується синхронний та 

діахронний змісти, актуальне теперішнє та культурна пам'ять. Присутність 

культурної пам’яті виявляється у наборі культурних кодів, що містять 

інформацію про світогляд та систему цінностей, традицій, ієрархій, 

конвенцій тощо нації, тобто шифрують культурно-національну ідентичність. 

- Політична складова. Визначено співвідношення культурно-

національної ідентичності та політичної складової сучасної української 

літератури. Показано, що сучасна українська література є соціально 

ангажованою, письменник робить свій політичний та моральний вибір, 

заявляючи власну громадянську позицію. Розглядаючи поняття 

«ангажованості» літератури, було враховано позиції філософів Ж.-П. Сартра 

та Р. Барта, які притримувались протилежних поглядів. Сартр вважав, що 

говоріння, а тим паче літературне, вже є дією, втягуванням в конкретну 

історичну ситуацію, тобто між «говорити»-«діяти»-«бути» можна поставити 

знак тотожності. На думку Р. Барта , подібне втягування літератури в історію 

є помстою мови, яка проявляється у вигляді зарахування до офіційної 

культури або ж різноманітних типів дискурсів: суспільно-політичного, 

філософського, наукового тощо. Помста мови є ангажуванням письменника, 

він має їй упиратись. Позицію Барта було представлено як неактуальну для 

сучасної української літератури та обрано як провідну позицію Сартра. 

Сучасна українська література є втягнутою в динаміку історії, вона 

відповідає на новітні виклики українській незалежності, створює поле для 

дискусій з приводу ідентичності, а її герої власне репрезентують цей досвід. 

Доведено , що сучасна українська література є пракисисом та фактично 

виконує роль постколоніальної критики, центральним питанням якої є 

становлення культурно-національної ідентичності після звільнення від 

колоніального існування. Цей аспект досліджувався на матеріалі праць 
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зарубіжних та українських постколоніальних критиків: Е.Саїда, Ґ.Співак, 

Г.Бгабга, Т.Гундорової, М.Павлишина та ін.. До уваги було взято такі 

категорії постколоніальної критики як сексуальність (чоловіча/патріархальна, 

жіноча), фемінізм, територіальна параноя або «культурна відмінність», 

постколоніальний комплекс, смерть імперії як смерть Батька тощо. 

3) У третьому розділі на матеріалі творів сучасної української 

літератури (Ю.Андруховича, С.Жадана, О.Забужко) уперше було досліджено 

і типологізовано моделі української культурно-національної ідентичності. 

Запропоновано, зокрема, три моделі: «орфізм», «щоденна участь», 

«фемінізм».  

- «Орфізм». Ця модель реалізується у творчості Юрія Андруховича через 

використання міфологічного образу Орфея як поета-співця унікального 

способу буття, який, на думку письменника, є характерним для української 

нації. Орфізм передбачає особливий стосунок особистості до часу, що 

передається за допомогою образу кола (коловорота, обруча, вистави, що не 

має кінця) та означує життя та смерть, згасання та розквіт природи, 

воскресіння, дар життя. Осягнення Андруховичем орфізму відбувається 

завдяки реактивації культурного коду бароко. Міф про Орфея у його 

бароковій інтерпретації сприяє також розмислам Андруховича про зв'язок 

культури, пам’яті  та географії. На прикладі оповіді про історію Галичини, її 

архітектуру та культуру повсякдення, письменник показав, що втрачена 

національна історія та традиції можуть відновитись завдяки ретельному 

вивченню забутих мистецьких форм, що ретранслюють українську 

приналежність до специфічної центрально-східної європейської культури, 

яка стала простором формування барокового коду української ідентичності.  

-  «Щоденна участь». Через цю метафору у творчості Сергія Жадана 

представлена позиція, згідно з якою процес культурно-національної 

ідентифікації уможливлюється реалізацією власної свободи та 

відповідальності за культурну пам'ять, метафізичною боротьбою з 
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травматичним досвідом минулого (фактичним колоніальним існуванням 

нації), переступанням за межі конформізму, доланням страху шляхом 

продовження діянь тих, кого письменник називає «апостолами». «Апостоли» 

у розумінні Жадана – це звичайні мешканці українських міст та селищ, 

новітніх Вавилонів, які попри  зміни, втрати, війни, транзитність, міграції, 

існування на цивілізаційному порубіжжі, тримаються своєї землі та пам’яті, 

мистецтва. Відмова від цих цінностей означає відмову від самих себе, від 

ідентичності. 

- «Фемінізм». Письменниця встановлює зв'язок між питаннями тиску на 

жіночу свідомість, символічного насилля над тілом жінки та патріархальної 

об’єктивації жіночого світу та питанням українського постколоніального 

комплексу. Забужко вважає, що українська культурно-національна 

ідентичність потребує від індивідів наступних кроків: 1) звільнення від 

постколоніального комплексу (несвідомі травматичні спогади, репресії, 

ідеологічні заборони тощо) та історичної віктимізації українців шляхом 

усування страху, що уможливлюється психоаналітичною терапією 

національної історії. 2) Терапія передбачає  говоріння, промовляння 

минулого, звернення до його архівів, починаючи з родинних «музеїв». 

Відкриваючи альтернативний колоніалізмові архів, ми заявляємо про власну 

культурно-національну ідентичність. Таким чином усувається критичний 

вибір між жертвою та катом, між небуттям (смерть нації, її перетворення на 

колонію) та буттям-яке-вбиває (націонал-мазохізм, віктимізація). Забужко 

покладає проходження цих терапевтичних етапів на жінку, а не на чоловіка, 

оскільки лише вона здатна реалізувати архетип «жінка-мати-земля», тобто 

через дар нового життя засвідчити неперервний зв'язок поколінь.  
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