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В С Т У П  

КОНТЕКСТИ	  
ЛІТЕРАТУРНОГО	СКЕПТИЦИЗМУ

«I’m always alarmed by dogma and I think atheism 
can be a dogma as much as anything else».

Julian Barnes

«Odyssey [is] the first skeptical work in the Western tradition».
Michelle Zerba

«Skepticism is a perennial possibility, the seductive song
of mental boundaries of all sorts, not a dogma but a mood».

Mathew R. Martin

«We are culturally sceptical but tolerant».
Karen Hewitt

Плюральність пріоритетів, підходів та переконань, що їх засвідчили гу-
манітаристика та мистецтва за останні півстоліття, суґестує скептицизм як 
можливий спосіб культурної комунікації в «ситуації постмодерну». Стрімкі 
культурні зміни, гротескова політизація життя, зростаючі обсяги інформа-
ції у 2-й пол. ХХ ст., вибухоподібне поширення Інтернету, сказати б, «вір-
туалізація» свідомості та інші ознаки сучасної доби мультимедійності (або 
постпостмодернізму, метамодернізму, діджімодернізму тощо) вже на по-
чатку ХХІ ст. зумовлюють плюралізм вражаючої варіативності. За таких об-
ставин людина детермінована на вибір між: (1) відкинути запропоновані 
підходи, (2) пристати на один із запропонованих або ж (3) виробити влас-
ний – не відкидаючи, а «реагуючи», відповідаючи на кожен із запропонованих. 
Усі три варіанти передбачають пошук неспростовних підтверджень. Тож 
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В с т у п

озброївшись критичним мисленням, ми всі так чи так вимушено пере-
творюємося на скептиків – людей, котрі обирають тип рефлексії, яка спря-
мовує пізнання на пошук достовірного знання через сумнів. 

Здавалося б, цілком підставно розглядати скептицизм у контексті су-
часної епохи з притаманними їй соціокультурними та когнітивними умова-
ми, скажімо, як засадничу категорію і як філософську позицію. Зрештою, 
словосполучення «постмодерний скептицизм» має статус терміна. Існує 
й більш різка точка зору: постмодернізм є власне «новою, радикальною 
формою скептицизму». Вона належить авторитетному досліднику якраз не 
постмодернізму, а скептицизму – Ричарду Попкіну. Його обґрунтування є 
такими:

<…> postmodernism undermined confidence in the validity of any kind of human 
investigation of the world by showing that such an investigation itself would need 
to be investigated. Invoking ideas drawn from Martin Heidegger, Michel Foucault, 
Jacques Derrida, Jean-François Lyotard, and Richard Rorty, postmodernists saw 
philosophy and science merely as activities – to be judged in terms of their roles 
in, or effects on, human societies rather than by some transcendent standard of 
truth or falsehood. Psychologists and sociologists sympathetic to postmodernism 
stressed how intellectual frameworks vary according to sexual orienta tion, race, 
gender, and other features of human identity. A general skepticism resulted from 
seeing that there is no objective standpoint from which to compare or evaluate 
these different points of view1. 

Р. Попкін стверджує, що постмодернізм «підірвав упевненість у достовір-
ності вивчення світу людиною» і «поставився до філософії та науки як до 
діяльності», яку слід оцінювати з точки зору її «впливу на людські суспіль-
ства», а не у зв’язку з логічними категоріями істинності та хибності. Ак-
цент зроблено на змінності «інтелектуальних рамок» та їхній залежності 
від «сексуальної орієнтації, раси, ґендеру та інших рис людської ідентич-
ності». До слова, поділяють цю точку зору і критики постмодернізму, саме 
за «безкомпромісний епістемологічний релятивізм» називають його згуб-
ним і таким, що спантеличує2. Представлені в цьому розлогому цитуванні 
роздуми дослідника філософського скептицизму не настільки однозначні, 
аби їх прийняти як безумовні, але амбітна й вельми на часі спроба прокомен-
тувати складні реляції між скептицизмом та постмодернізмом, безумовно, по-
тверджує важливість ресурсу скептицизму для постмодернізму, насамперед 
як такого типу філософування, що спрямований супроти догматизму в різних 
галузях людських знань, для якого характерні некритичність і консерватизм 
мислення і який відкидає сумнів та приймає авторитети3.

1 Див.: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/547424/skepticism/281055/Idealism-
and-naturalism

2 Ibid.
3 Скептик походить від давньогрец. σκεπτικός, букв. – той, хто досліджує, розмір-

ковує.
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Контексти літературного скептицизму

До цих та інших тверджень Р. Попкіна ми повернемось, наразі ж, «на 
порозі» наукового пошуку, поставимо під сумнів тезу про те, що скепти-
цизм «постсучасності» (Ж.-Ф. Ліотар) є обмежуваний концепціями, згада-
ними в цьому фрагменті, хай і ключових репрезентантів сучасної філософ-
ської думки, маючи для цього сумніву певні підстави. Епістемологічна на-
станова про відносність знання (чи т. зв. «епістемологічний релятивізм») 
була запропонована ще раніше. До прикладу, англійський філософ Девід 
Г’юм4 у «Трактаті про людську природу» закликав у всіх випадках життя 
зберігати скептицизм і наполягав, що скептицизм має бути щоденною 
практикою активного розуму, інакше, якщо розум не активний, ним не слід 
керуватися. Зрештою, відпочатково теорію скептицизму cформулювали 
ще давньогрецькі філософи. У IV ст. до н.е. сучасник Аристотеля, Піррон з 
Еліди, та його послідовники закликали утриматися від суджень з будь-якого 
приводу і сформулювали поняття «атараксії» – особливої форми менталь-
ного спокою. Якщо пірронізм розглядати як філософію життя, то, треба 
розуміти, тóй реалізує її сповна, хто сприймає світ таким, яким він (світ) є, 
утримуючись від хоч якихось суджень про нього. І це не менш радикально, 
ніж ворожість постмодернізму до понять завершеності (notions of finality). 
Ще раніше, у V ст. до н.е., Сократ (Платон) виголосив, що єдине, що він 
знає, це те, що він нічого не знає. Сократа можна було б назвати й «бать-
ком» сучасного скептицизму. У цьому зв’язку пригадуються слова амери-
кано-українського літературознавця Івана Фізера про те, що проблемна 
грандіозність, тематична всеохопність думки античних мислителів вияви-
лися незаперечними в часі і що вони наявні в усіх науках5. Фізер, своєю 
чергою, згадує слова англійського філософа і математика Альфреда Уайт-
геда про те, що все, що було написано у провідних знаннєвих сферах, є 
лише низкою виносок до Платона. У нашому випадку, у бесіді про сучасний 
англійський літературний скептицизм, включно з постмодерністським, ма-
ють «брати участь» разом із Мартіном Гайдеґером, Мішелем Фуко, Жаком 
Дерріда, Жан-Франсуа Ліотаром, Ричардом Рорті (їх називає Попкін) і ті, хто 
першим сформулював теорію скептицизму, – від Сократа та Піррона, Сек-
ста Емпірика та Ци церона до тих, хто збагатив її англійським внеском: 
Джон Локк, Джордж Барклі та Девід Г’юм. Те, що на перший погляд, здава-
лося б, знайшло продовження в розмаїтій традиції після Сократа та Піррона, 

4 У написанні прізвища англійського філософа українською мовою ми дотримує-
мося того варіанта, який запропонували редактори «Всесвіту», котрі працювали 
над вітчизняним виданням «Трактату про людську природу». Стосовно написання 
власних імен та прізвищ британських письменників у цьому дослідженні, аби уник-
нути строкатості, ми на загал зберігаємо те написання, яке подається в одній із 
ключових монографій про сучасну британську прозу, що були перекладені україн-
ською, – «Британський роман нового часу» М. Бредбері (2011). І лише в окремих 
випадках пропонуємо власний варіант, при цьому віддаючи перевагу фонетичному 
принципу відтворення іншомовних онімів. 

5 Фізер І. Філософія літератури. – К.: НаУКМА, 2012. – С. 12–13.
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В с т у п

при більш уважному прочитанні може стати цінним безпосереднім джере-
лом збагачення су часних студій роману, передовсім через евристичний 
потенціал та семантичну складову уроків філософії. Скажімо, маєвтика 
Сократа, яку «перечитав» сучасний британський філософ М. Оукшотт, до-
помагає вирішувати суто літературознавче завдання експлікації механізмів 
та наслідків діалогічних практик у сучасному романі. Що ж до літературо-
знавчого інтересу до Сократового спадку в контексті постмодернізму, то й 
тут під стави вельми переконливі: запропонований давньогрецьким філо-
софом спосіб філософування споріднений із сучасним, бо так само зміщує 
наголос із остаточних формулювань на власне процес формування знань.

Скептицизм у постмодерністському дискурсі залишається мало дослі-
дженим. У тих спорадичних спеціальних дослідженнях, які є на сьогодні, 
радше у статусі «пропедевтичних», є й ті, які спрямовують розмову про 
скептицизм за межі традиції філософування останніх десятиліть, проводя-
чи наскрізні лінії між Ліотаром, Бодріяром, Дерріда та греко-римською 
класикою. Сучасний дослідник А.А. Шевченко вбудовує постмодернізм у 
лінію т. зв. «ученого незнання», що бере початок від античних скептиків. 
Він стверджує, що, «незважаючи на всі розбіжності між, до прикладу, анти-
чними скептиками та представниками постмодернізму, філософію “по-
стмодерніті” можна розглядати як частину традиції “вченого незнання”»6. 
Якщо центральні положення є, на його думку, спільними, то розбіжності 
дослідник схильний пояснювати радикалізацією цієї традиції7. Останнє по-
ложення збігається з позицією Р. Попкіна. Валерій Васильченко віднахо-
дить кореляції між Секстом Емпіриком та програмною настановою по-
стмодернізму, яку висунув Ж. Дерріда в роботі «Письмо та відмінність», 
щодо того, що прийнято називати «основою», «фундаментом» і «безпосе-
редньо даним»8. Літературознавство формулює своє бачення кореляцій 
між постмодернізмом та скептичною традицією. Результати наукових до-
сліджень останнього десятиліття доводять, що літературний скептицизм 
2-ї пол. ХХ – поч. ХХІ ст. – від поміркованого до радикального – не є від-
криттям цієї епохи, так само як і плюралізм не є винаходом постмодерніз-
му. Плюралізм – це двоюрідний брат сумніву і походження обох, нагадує 
американська дослідниця Мішель Зерба, – давньогрецьке9. Крім того, скеп-
тицизм може бути і реакцією на постмодернізм – у цьому переконує про-
тагоніст роману британського письменника Малколма Бредбері «Доктор 
Кримінале» (1992). 

6 Шевченко А.А. Ученое незнание: скептицизм и постмодернизм. – Режим досту-
па: http://elib.org.ua/philosophy/ua_show_archives.php?subaction=showfull&id=11071
62690&archive=1129708655&start_from=&ucat=1&

7 Там само.
8 Васильченко В.А. Скептицизм и постмодернизм // Семиотика культуры: антро-

пологический поворот. Коллективная монография. – СПб.: Эйдос, 2011. – С. 213.
9 Zerba M. Doubt and Scepticism in Antiquity and the Renaissance. – N.Y.: Cambridge 

University Press, 2012. – P. 4.
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Контексти літературного скептицизму

Скептицизм є важливою передумовою творчості, адже сумніваючись 
чи заперечуючи, скептична позиція спрямовує до створення нового погля-
ду на те, що видавалося дотепер завершеним і незмінним, і власне створює 
простір для нового. Літературний скептицизм є невід’ємною складовою 
літературного ландшафту Великої Британії 2-ї пол. ХХ – поч. ХХІ ст. Англій-
ські10 письменники охоче практикують скептичне мислення як поміркова-
них чи «м’яких» форм, так і радикальних, у кожному разі утримуючись від 
стверджень та повчань, висловлюють власні міркування щодо істини в її 
традиційному сенсі, тобто коли вона розуміється як достовірність знання 
про буття. Ось лише декілька прикладів. 

Намір не нав’язувати у власних творах християнську віру чи певні фор-
мули людських взаємин письменник, літературознавець Девід Лодж пояс-
нює в інтерв’ю Джону Гаффендену в 1984 р. таким чином: «I think I am by 
temperament tentative, sceptical, ironic, and so that reflects itself in the structure 
and texture of what I write»11. Ідеться не про вроджені характеристики, а про 
інтелектуальний вибір, особистісну настанову на «непевність, скептицизм 
та іронічність». За словами Лоджа, у своїх романах він реалізує цю наста-
нову, вдаючись до специфічних структурних рішень – відмови від «фор-
мального завершення» чи логічного висновку, протиставлення досить різ-
них, у тому числі й контроверсійних, точок зору щодо актуальних питань 
(як-от реформування церкви, теологічних дискусій) та принципу антите-
тичності персонажів. Письменник стверджує, що його романи «тяжіють до 
бінарних структур», і підкреслює, що причиною того, чому він протистав-
ляє в тексті різні ідеологеми чи моральні імперативи, є жодним чином не 
ухиляння (evasiveness) від вибору на користь одного з них, яке йому мо-
жуть закидати, а лише «щирий сумнів» (honest doubt)12. «Щирий сумнів», а 
не відсутність чи неспроможність зробити вибір автор свідомо закладає у 
свої романи. Це визначає його горизонт очікування щодо компетенції чи-
тача: лише вдумливий читач (і що важливо: не обов’язково католик) здат-
ний зробити вибір. Тож коли Лодж стверджує, що «досліджує питання», а 
не «приймає рішення з цього питання», то в такий спосіб він афірмує свій 
вибір на користь «щирого сумніву», який можемо тлумачити як «скептичний 
імператив» письменника. Релігійний скептицизм у романі Девіда Лоджа 
«Новини раю» (1991) об’ємно представлений в образі центрального персо-
нажа – «скептично налаштованого теолога» Бернарда, який урешті-решт 
залишається вірним своїй вірі, і є частиною більшого питання – «про флук-
туації віри», що притаманні сучасному католику. Скептичний сумнів, без-
перечно, слід брати до уваги під час формулювання специфіки сучасного 
англійського католицького роману. 

10 У роботі епітети «англійський» і «британський» (роман, письменник) уживають-
ся як тотожні, і в цьому дотримуємося усталеної практики.

11 Haffenden J. Novelists in Interview. – L.: Methuen & Co. Ltd, 1985. – P. 152.
12 Ibid.
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Письменник, критик та історик літератури Малколм Бредбері декларує 
власний скептицизм, пов’язуючи його з улюбленим жанром – комічним ро-
маном. «Like most comic novelists, I take the novel extremely seriously», – 
пише він. І далі: «It is the best of all forms – open and personal, intelligent and 
inquiring. I value it for its scepticism, its irony and its play»13. Він перелічує 
ознаки комічного роману: відкритість, «приватність», інтелектуалізм та до-
питливість – і зізнається, що «особливо цінує його за скептицизм, іронію та 
грайливість». У цих оцінках, які індивідуалізують розуміння скептицизму 
письменником, «активується» давня традиція комічного роману в англій-
ській літературі, яку пов’язують насамперед з іменем Дж. Свіфта, його ж, 
до слова, називають і першим скептиком з-поміж англійських романістів. 
Варіант літературного скептицизму, що його представляє Бредбері, пов’я-
заний із актуальною нині в британському суспільстві дискусією про якості 
сучасного інтелектуала. Скептицизм як певна когнітивна перспектива, що 
має різні модифікації як наслідок різних світоглядних засад, є однією із 
центральних тем роману М. Бредбері «Доктор Кримінале», а її втіленням – ви-
будова типології сучасних інтелектуалів-скептиків. 

Як і для Девіда Лоджа, для Доріс Лессінґ скептицизм є наслідком шляху, 
глибоко вкоріненим у фактах власної біографії та у відмінностях соціо-
культурної ситуації 1960-х та 2000-х. Це засаднича світоглядна настанова, 
але й своєрідне письменницьке прозріння. Починаючи ще із «Золотого зо-
шита» (1962), її романи в публічному та в літературознавчому дискурсі 
визначають як форму емансипації жінки від класичних ґендерних стерео-
типів. У цьому позиція автора резонує з мейнстрімом лессінґознавства – 
феміністичною критикою, але так само критично письменниця осмислює й 
ті стереотипи, які були вироблені феміністичною критикою. Лессінґ рішуче 
відкидала догматизм і цю свою позицію доносила публічно. Коли у 2007 ро ці 
їй присуджували Нобелівську премію, в узагальненому висновку Швед-
ської академії професійні здобутки Лессінґ визначили так: «тій, що оповідає 
про досвід жінок і зі скептицизмом, пристрастю і пророчою силою вивчає 
розділену цивілізацію».

Ліндсей Кларк поділяє ту точку зору, що скептицизм є характерною ри-
сою культури сьогодні, але має власне амбівалентне розуміння скептичної 
настанови. Письменник застерігає, що вона заважає людині сприйняти те, 
що йде «з глибин душі», водночас закликає читачів зберігати скептичне 
мислення, адже здобуте в такий спосіб знання є особистісним, суб’єктивним. 
Іншими словами, Кларк воліє акцентувати радше межі скептицизму. Про 
це в інтерв’ю 2011 р. він каже таке:

<…> to keep the sceptical intelligence at work all the time but not allow it to shut 
down on an openness towards other possibilities that are larger than those that we 

13 Цит. за: Harvey-Wood H. Malcolm Bradbury. – The Guardian, 7 December 2000.
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Контексти літературного скептицизму

manage to try to hang on to from the top floor flat up here where we’re trying to 
run the business of being who we are14.

Заклик Кларка зберігати баланс між скептицизмом, який тлумачить пере-
довсім як сумнів, і відкритістю до інших можливостей, аніж ті, що є 
об’єктом сумніву, вказує на творчу природу скептицизму. Власна естети-
ко-художня концепція Кларка є результатом «перечитування» теорії уяви 
поета-романтика Т.С. Колріджа. Письменник зазначає, що оповідачами 
його романів є, як правило, скептики, котрі використовують уяву як по-
штовх до зацікавленості містичними вченнями, і все ж здобутки їхніх 
духов них практик, як-от надія, що її отримує протагоніст у романі «Театр 
на воді» (2010), через їхній скептицизм мають статус тривкого, непевного 
досягнення.

На відміну від Л. Кларка, Вільям Ґолдінґ не робив публічних заяв щодо 
власного скептицизму, але останній оприявнюється в закладених автором 
смислах його романів. До прикладу, його дебютний «Володар мух» (1954). 
Той cul-de-sac, у якому опинилися хлопчаки наприкінці історії, є вельми 
промовистим: якщо вихід є, то жоден з протагоністів його не знає, – і на цю 
тезу «працює» увесь текст роману. Уцілів лише Ральф, який залишився 
поза вибором, поза дихотомією Рохи та Саймона і поза жорстокістю, яку 
обрав Джек. Було б необачно назвати Ґолдінґа пірроністом. Навіть якщо 
витоки його скептицизму мають вагому емпіричну складову – уроки війни, 
суперечливий досвід учителювання, їх він доповнює у своїх романах більш 
чи менш виразним метафізичним пошуком. Відносини між метафізикою та 
скептицизмом для Ґолдінґа завжди були складними – передовсім у зв’язку 
з власною суперечливою рефлексією, яка, поміж інше, намагалася впора-
тися із суперечливим інтелектуальним спадком, отриманим від батьків. 

Щодо молодшої ґенерації британських письменників, надто постмодер-
ністів Ґрема Свіфта, Джуліана Барнса, їхній скептицизм живиться новими 
реаліями – мультикультурної та мультиетнічної Британії, які хоч і з’явилися 
раніше, але лише в 1980-х набули особливої ваги, того, що прийнято на-
зивати «тетчеризмом». Взаємодія і діалог різних культур, релігій, філосо-
фій створює нові об’єкти скептичних оцінок. Скептицизм у сучасному 
британському романі може бути опосередкований постмодерною ситуаці-
єю, але нею не вичерпується. Аналіз романів Свіфта, Барнса переконує в 
тому, що Бодріяра чи Ліотара недостатньо, аби експлікувати скептицизм 
та його наслідки в цій прозі. Якщо достовірність знання про буття постав-
лено під сумнів, то й пошук універсальних значень теж опиняється під пи-
танням. Та чи задовольнить інтелектуалізм скептиків серед письменників-
постмодерністів суто інструментальна функція? Якими є шляхи виходу зі 
скептичного тупика? Концепції Блеза Паскаля та інших філософів Нового 
часу та доби античності певною мірою заповнюють лакуни аргументації.

14 Lindsay Clarke – The Water Theatre. – Available at: http://www.theinter viewonline.
co.uk/library/books/lindsay-clarke-interview.aspx
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При всіх відмінностях позицій, романних практик письменників, котрі 
до того ж представляють різні літературні покоління, об’єднавчою для зга-
даних «авторських скептицизмів» є їхня сутність – та, про яку в листі до 
Джона Ґолсуорсі писав інший англійський романіст Джозеф Конрад ще на 
початку ХХ ст.: «You want more scepticism at the very foundation of your 
work. Scepticism, the tonic of minds, the tonic of life, the agent of truth, – the 
way of art and salvation»15. Перед цим представниця більш ранньої літера-
турної доби Джордж Еліот у романі «Міддлмарч» (1872) наставляла читача: 
«Scepticism, as we know, can never be thoroughly applied, else life would 
come to a standstill: something we must believe in and do, and whatever that 
something may be called, it is virtually our own judgment, even when it seems 
like the most slavish reliance on another». Якщо в першому фрагменті скеп-
тицизмові делеговані вагомі повноваження – «the tonic of minds, the tonic of 
life, the agent of truth, – the way of art and salvation», то в другому – окреслено 
його межі: «virtually our own judgment» щодо «something we must believe in 
and do». На цій умовній прямій між конрадівською спонукою та еліотів-
ським застереженням про межі розташувалися й літературні практики 
письменників-скептиків 2-ї пол. ХХ – поч. ХХІ ст. У відповідних розділах 
роботи буде детально проаналізовано стратегії та імплікації скептицизму  
в романах Д. Лессінґ, В. Ґолдінґа, Д. Лоджа, М. Бредбері, Дж. Барнса, 
Ґ. Свіфта та Л. Кларка, на цьому ж етапі ми лише пробуємо заявити про 
певну тематичну когерентність, модель мислення та літературні практики, 
які за очевидної вкоріненості в добі, якій належать, можуть мати й квазі-
сторичні та національні імплікації.

На сьогодні не існує вичерпного визначення скептицизму. Відпочатко-
во скептицизм знаходився в центрі уваги філософії, і досі про нього най-
більше пишуть саме дослідники філософії (бібліографія з цього предмета 
невпинно зростає, успішними є спроби останніх років «інтернаціоналізу-
вати» академічні студії, до прикладу, з 2013 р. почав виходити «International 
Journal for Study of Scepticism»). Разом з тим, останнім часом гуманітарні та 
соціальні науки почали формулювати свої визначення, таким чином літе-
ратурознавці, культурологи, психологи, соціологи роблять вдалі спроби 
звільнити скептицизм від монодисциплінарності. Те, що скептицизм «пере-
ступив» межі філософії і ним зацікавилися інші дисципліни, бачиться в 
тому числі як наслідок процесів, що стали предметом осмислення німець-
кого філософа М. Гайдеґера в есеї «Кінець філософії та обов’язок мислен-
ня» (1964). Він розмірковує про з’яву в надрах природничих наук нової 
фундаментальної дисципліни – кібернетики і про те, які це матиме наслід-
ки для філософії. «Розкладання філософії на самостійні, але при цьому 
завжди рішуче сполучені одна з одною науки – це законне завершення 

15 Лист за 11 листопада 1901 в: Jean-Aubry, G. (ed.). Joseph Conrad: Life and Letters. 
In 2 Vols. – Garden City, N.Y.: Doubleday, 1927. – P. 301.
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філософії»16, – пише він, але не ототожнює завершення з «перериванням», 
«розпадом» чи «безсиллям»17. Попри певну контроверсійність викладених 
в есеї думок, стрижневі тези німецького філософа – про трансформацію 
філософії, про міждисциплінарність студій людини – довели свою спра-
ведливість. Успішно облаштовуючись у літературі, соціології, психології, 
скептицизм усе ж зберігає ґенетичні зв’язки з філософією. 

Скептицизм, зважаючи на тривалу, у два з половиною тисячоліття, 
історію, є складним феноменом, його несила звести до набору тез, але 
доводиться говорити про два якісно відмінних підходи до нього, які є важ-
ливими для літературознавства. Перший підхід (його поділяє переважна 
більшість академії) тлумачить скептицизм як філософське вчення (доктри-
ну), методологію рефлексії (тип філософування) або ж як домінанту сучас-
ної антропології, як зневіру в релігії та в ідеологіях в епоху секуляризації 
та «краху ідеологій», як умонастрій. Другий підхід (його поділяє меншість) 
редукує значення скептицизму, ототожнюючи його чи то з тотальним реля-
тивізмом, чи з нігілізмом. Ще однією практикою, яку відносимо до другого 
підходу, є «вульгаризація» скептицизму (про «аскептицизм» як один із його 
проявів ітиметься згодом). Поза межами нашого інтересу в цій розвідці зали-
шаємо ті концепції та практики, які окреслено в рамках другого підходу. 

Академічний дискурс оперує набором дефініцій, які наводимо далі. 
Розпочнемо з фіксованих словникових значень. Оксфордський словник 
англійської мови подає два значення лексеми «скептицизм»: 1. Sceptical 
attitude; doubt as to the truth of something. 2. The theory that certain knowledge 
is impossible. Британські філософські словники подають ті значення, які 
«вироблені західною філософією»: «the attitude of doubting knowledge claims 
set forth in various areas». При цьому вони зберігають здвоєне використан-
ня поняття – наукове та побутове: «In everyday life, practically everyone is 
skeptical about some knowledge claims; but philosophical skeptics have 
doubted the possibility of any knowledge beyond that of the contents of directly 
felt experience». У філософському словнику за редакцією В.І. Шинкарука 
читаємо: «В широкому розумінні скептицизм – настрій, психологічний 
стан невпевненості, сумніву у можливості або істинності чогось, недовір-
ливе ставлення до чогось»18. У словниково-довідковій літературі з літера-
турознавства поняття скептицизму відсутнє. Не знаходимо його й у най-
новітнішому, четвертому, виданні «The Oxford Dictionary of Literary Terms» 
(2015)19, який, між тим, збагатився такими новими поняттями, як «distant 
reading», «misery memoir», «neuronovel». 

16 Хайдеггер М. Конец философии и задача мышления. – Режим доступа: http://
vox-journal.org/content/vox5haidegger.pdf

17 Там само. – С. 2.
18 Філософський словник / За ред. В.І. Шинкарука. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: 

Голов. Ред. УРЕ, 1986. – С. 631.
19 Baldick C. The Oxford Dictionary of Literary Terms (4d ed.). – Oxford: Oxford 

University, 2015.
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Тим часом діапазон значень та визначень, з якими дослідники літерату-
ри вже пов’язали поняття скептицизму, як вдало підмітив американський 
дослідник Вільям Гемлін (William Hamlin), сам по собі створює фундамент 
для сумніву20. Наведемо декілька з тих визначень, які бачаться як місткі та 
вдалі з точки зору залучення філософського поняття до літературознавчо-
го поля. Т.С. Еліот в есеї про Паскаля витлумачує скептицизм за результа-
тами його імплементації. На його думку, один різновид скептицизму зупи-
няється на сумніві, інший завершується запереченням, третій прямує до 
релігійної віри та інтегрується в систему вірувань, яка долає його межі21. 
Своєю чергою, В. Гемлін визначає скептицизм як «невгамовний дух сумні-
ву (questioning): завжди критичне ставлення до всіх догматичних чи док-
тринерських позицій, що поєднується з імпліцитним, неперервним захис-
том неупередженого запиту (enquiry)»22. «Сумнів», «дух сумніву», «завжди 
критичне ставлення до всіх догматичних позицій» – ці термінологічні ви-
значення скептицизму передбачають (a) наявність певної (догматичної) по-
зиції і (б) умови, що ця позиція ставиться під сумнів. Визначення, яке сфор-
мулював британський учений Фред Паркер (Кембридж), є ширшим за по-
передніх два, бо тлумачить скептицизм як практику, процес, «гру розуму» 
і як таку, що лише наближається до ствердження23. Подібно до Т.С. Еліота, 
Ф. Паркер акцентує ймовірність результату як синтезу скептичної обізна-
ності щодо плюральності та артикуляції тих чітких відчуттів (perceptions), 
які можуть бодай сподіватися на загальне схвалення24. Таке розуміння 
скептицизму літературознавцями суголосить поняттю «іронізм», що його 
запропонував американський філософ-неопрагматик Ричард Рорті, хоч і 
не тотожне йому. 

Літературознавці формують похідні словосполучення, як-от «sceptical 
awareness», «sceptical thinking», «sсeptical mind», «active scepticism», «po-
sitive scepticism», навіть «мудрий скептицизм», «розумний скептицизм», 
«оптимістичний». Ф. Паркер уживає поняття «скептичне мислення» як си-
нонімічне «скептицизму» – якість розуму, яка «передбачає несподіване 
співіснування: хоч сповнений скептицизму, все ж міркуючий, і хоч мірку-
ючий, все ж сповнений скептицизму»25. У вживанні та тлумаченні згаданих 
словосполучень немає усталеності, трапляються різночитання. Приміром, 
Кет Філмер уживає «sceptical milieu» в оцінках сьогодення, маючи на увазі 
не літературні, а соціокультурні виміри скептицизму. В. Гемлін «sceptical 

20 Hamlin W. Tragedy and Scepticism in Shakespeare’s England. (Early Modern 
Literature in History). – N.Y.: Palgrave Macmillan, 2005. – P. 4.

21 Eliot T.S. Pascal’s Pensées. Introduction by T.S. Eliot. – N.Y.: E. P. Dutton & Co., Inc. 
1958. – P. XV.

22 Hamlin. – P. 5.
23 Parker F. Scepticism and Literature: An Essay on Pope, Hume, Sterne, and Johnson. – 

Oxford Univ. Press, USA. – 2003. – P. 2–3.
24 Ibid.
25 Ibid.
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milieu» вживає на позначення наративних стратегій, які підривають надій-
ність наратора. У монографіях останніх років, у яких предметом науко-
вого інтересу є літературний скептицизм різних літературних періодів, 
робляться спроби формування спеціального понятійного апарату таких 
студій. Сподіваємося, що розбудова теоретичного фундаменту є теж спра-
вою найближчої перспективи.

Що ж до базового в нашому дослідженні поняття (і теж словосполучен-
ня) – «літературний скептицизм», зазначимо, що воно є новим у літерату-
рознавстві. Його чи не вперше вживає британська дослідниця Хлоя Пріді 
(Chloe Preedy) (Кембридж) у монографії 2013 р. «Marlowe’s Literary 
Scepticism: Politic Religion and Post-Reformation Polemic», але посутньо 
воно близьке до тих, які вже були в науковому обігу. Властиво, якщо скеп-
тицизм у літературі існував давно, то лише зараз став предметом сталого 
інтересу літературознавства, яке доволі стрімко надолужує втрачене. На-
скільки давно? Відповідаючи на це запитання, американський фахівець з 
класичних та ренесансних студій Мішель Зерба стверджує, що першим 
скептичним твором у західній традиції слід вважати «Одіссею» Гомера26. 
Погодитись із Зербою означало б визнати, що літературний скептицизм 
передує філософському.

У нашому дослідженні поняття скептицизму вживається не у вузькому 
або специфічному значенні, а в розлогих конотаціях та з урахуванням імп-
лікацій науки та літератури ХХ–ХХІ ст., які є значно ширшими порівняно зі, 
скажімо, XVIII ст., коли поняття тяжіло до більш обмеженого, часом зне-
важливого значення27, адже засади і зміст учення Піррона апологетам здо-
рового глузду часто видавалися обурливими. Ті напрацювання, які маємо 
на сьогодні, дозволяють нам виокремити три базові властивості скептициз-
му, на них будемо спиратися у своєму дослідженні. Насамперед «реакцій-
ність»: скептик потребує того, у чому він сумнівається чи від чого відчужу-
ється. Скептик чи «іронічний інтелектуал» не схильний до того, аби при-
ймати ту чи іншу світоглядну модель чи точку зору як остаточну, він діа-
логізує, полемізує, аби, урешті-решт, з’ясувати її межі. І це значно більше, 
ніж парадоксальне мислення, бо не рівновага чи противага або «гойдання» 
між двома-трьома поглядами на світ, яке характерне для парадоксу, є його 
метою, а власне процес, ситуація роздуму. Як романна практика скептичне 
мислення, наближаючись до тієї чи іншої точки зору, залучає іронію, гру 
або несподівану розв’язку. Приміром, для скептика В. Ґолдінґа сутньою є 
власне ситуація роздуму, а її наслідком – усвідомлення того, що жодна із 
запропонованих у романі «островитянами» моделей відносин зі світом «не 
працює», або, якщо вжити формулювання Девіда Г’юма, наближаючись до 
кінця, роман «admit no answer and produce no conviction». Це пояснює, 
чому за мить до ще одного ймовірного вбивства автор не стільки завершує 

26 Zerba. – P. 16.
27 Ibid. – P. 8.
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оповідь про хлопчиків, скільки її перериває. Зсув наголосу з результату 
роздуму на процес – такою є друга властивість скептицизму. У цьому сенсі 
літературний скептицизм відповідає очікуванням неуникного «проковзу-
вання» (slippage) між теорією та досвідом, між свідомістю та світом, між 
мовою та її референтами28. Третя властивість скептицизму, яку ми виокре-
мили, стосується його меж. Скептицизм у романі не результує в нігілізмі, 
іншими словами, скептицизм має зрадити самому собі, аби перерости в 
нігілізм. Ось приклад. Коли Дж. Барнс коментує своє ставлення до релігії, 
то відверто заявляє: «I don’t believe in God, but I miss Him»29. Але він менш 
категоричний, коли йдеться про власний атеїзм: «I think I’m probably an 
atheist but I’m always alarmed by dogma and I think atheism can be a dogma 
as much as anything else. I don’t think I’m smart enough to know that there isn’t 
a god»30. Барнс «приміряє» на себе атеїстичну точку зору обережно, стри-
мано. Він точно не бажає репутації Кристофера Марло, якого називають 
тогочасним Ричардом Докинзом. З позиції скептицизму, яку Барнс демон-
струє в цих рядках, він, за власним визначенням, – «мабуть, атеїст», бо 
«догма завжди його тривожила», проте визнає, що його знань замало, аби 
стверджувати, що Бога немає. Свідомо чи ні, Барнс стає на позиції пірро-
нізму. Він визнає, що не має доказів існування Бога, але так само не має 
доказів не-існування Бога. Така антитеза узгоджується з принципом пірро-
нізму «no more this than that» й утримує від кінечного судження. Але ні 
Дж. Барнс, ні В. Ґолдінґ не є послідовними пірроністами, і обидва – пост-
модерніст і письменник, який жив у добу постмодернізму, щоправда кожен 
у свій спосіб, залишають простір для того, що Р. Попкін означує як 
«transcendent standard of truth or falsehood». Скептик і метафізик завжди 
сперечалися в Ґолдінґові, і це напружене й динамічне протистояння письмен-
ник екстраполював на свої романи – від 1950-х до 1990-х. Своєю чергою 
Барнс персонажів своїх творів 1980–2010-х років – від роману «Історія 
світу в 10 1/2 главах» (1989) до non-fiction «Рівні життя» (2013) – наділяє тим 
станом сумніву, невизначеності, що притаманні йому самому, і вони пере-
бувають у ситуації, яка так само не виключає метафізичного сценарію. Оче-
видно межі скептицизму, що їх демонструє сучасний англійський роман, ви-
значаються передовсім його продуктивністю, а не догматичною афірмацією.

Як аналізувати літературний скептицизм? Літературний скептицизм має 
як декларативну, так і виражальну складову. Тривалий час у західному лі-
тературознавстві існувала невідповідність між розлогим літературним 
матеріалом і його науковим осмисленням. Очевидно, що говорити про 
апропріації в романі чи в іншому жанрі доктрин скептицизму – пірронізму, 
філософії Декарта або Паскаля – стало недостатнім. Спрямовані зусилля в 

28 Parker. – P. 10.
29 Barnes J. Nothing to be Frightened of. – L.: Jonathan Cape, 2008.
30 Baron S. ‘Nothing to be Frightened of: An Interview with Julian Barnes.’ – The 

Oxonian Review of Books 7.3 (Summer 2008).
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академічному середовищі пов’язуємо з початком 1990-х. Можемо умовно 
виокремити два етапи розвитку наукової думки з цієї проблеми. Водороз-
ділом є формальне визнання актуальності проблематики, коли в 1988 р. 
Асоціація сучасної мови (Modern Language Association) у рамках свого 
симпозіуму організувала спеціальну секцію «Скептицизм та літературна 
теорія». Хоча й до цього з’являлися, хай і спорадичні, праці з проблем 
скептицизму в літературі, як-от американських дослідників: медієвіста 
С. Лерера «Classical Skepticism and English Poetry in the Twelfth Century» 
(1981) та філософа Стенлі Кавела «In Quest of the Ordinary: Lines of 
Skepticism and Romanticism» (1988). Були й такі дослідники, котрі редуку-
вали поняття скептицизму до соціальної та культурної позиції. Вони не ви-
казували особливої обізнаності з традицією філософського скептицизму й 
витлумачували скептицизм у категоріях соціального світу31. Решта зосе-
реджували свою увагу головно на вивченні філософських домінант у літе-
ратурному творі. Активне плідне вивчення літературного скептицизму 
припадає на поч. ХХІ ст. і є предметом досліджень передовсім британських 
та аме риканських науковців. На цих же теренах блискуче розроблений і 
продовжує розроблятися філософський скептицизм. Десятки монографій, 
ще більше наукових статей засвідчують сталий академічний інтерес 
літературо знавства до так званого «скептичного дискурсу». Скептицизм є 
не стільки новим, скільки актуальним проблемним полем літературознав-
ства. На користь актуальності й регулярна включеність доповідей за цією 
тематикою в конференційний дискурс. Успішною формою апробації можна 
вважати розробку спецкурсів та практичних занять з авторських моделей 
скептицизму у провідних університетах32. 

Наразі можна констатувати певні тенденції в студіях літературного 
скептицизму. Якщо поштовхом до сучасних студій літературного скепти-
цизму була зацікавленість скептицизмом як характерною рисою сучасного 
«інтелектуального пейзажу», як культурною домінантою, як літературним 
феноменом із сучасним контекстом прочитання, то поступово науковий 
пошук розширив поле інтересу, залучивши до нього більш ранні літератур-
ні твори та вийшовши за межі одного жанру. На сьогодні студії літератур-
ного скептицизму подолали етап констатації наукової проблеми, і ті спеці-
альні дослідження, які з’явилися за останнє десятиліття стосовно доробку 
англійських письменників від доби Ренесансу до поч. ХХІ ст., мають декілька 
чітко визначених «епіцентрів» інтересу. Традиція літературного скептициз-
му є предметом детального розгляду в Розділі 2, тому наразі обмежимося 
їхнім переліком. Було б зухвальством декларувати зроблене як спробу 
формування концепції літературного скептицизму як явища неперервного, 

31 Див.: Raval S. The Art of Failure. – Boston: Allen and Unwin, 1986; Park D.B. Con-
rad’s Victory: The Anatomy of a Pose. – Nineteenth-century Fiction 31 (1976–1977). –  
P. 150– 169.

32 Приміром, «Shakespeare and Early Modern Knowing» (університет Вашинґтона).
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що вимагало б установлення наступності, а це тема окремого дослідження, 
але зроблене переконливо дозволяє дотримуватися генеральної ідеї про 
літературний скептицизм як традицію в англійській літературі. Ми виділи-
ли п’ять «епіцентрів» інтересу в цих дослідженнях, хоча науковий пошук, 
який триває невпинно, ними не обмежується. Це – Відродження та пост-
Відродження, XVII ст., просвітницький роман, поезія романтиків та роз ма-
ї ті романні практики ХХ–ХХІ ст. Поки не доводиться говорити про сфор-
мовані проблемні території літературного скептицизму ХХ–ХХІ ст., але є 
потреба дослідити це явище в сучасному англійському романі. Останнє 
переконує продовжити заданий зарубіжними дослідниками літератури 
скептицизму напрям наукового пошуку й зосередитися на романах 2-ї пол. 
ХХ – поч. ХХІ ст. (До слова, літературний скептицизм може стосуватися 
поезії не меншою мірою, ніж роману). Це вимагає вирішення широкого 
кола задач: своєрідність сучасного (у тому числі постмодерністського) лі-
тературного скептицизму та його відмінність від попередніх літературних 
епох, специфіка англійського варіанта скептицизму, якість взаємодії літе-
ратури та філософії, зумовленість тематики й поетики роману практиками 
скептичного мислення. 

Якщо актуальність та наукова новизна центральної проблеми нашого 
дослідження підтверджена широким контекстом уже напрацьованого ан-
глійською гуманітаристикою літературознавчого дискурсу, то вироблення 
концептуального фундаменту, на основі якого можна було б вести диску-
сію стосовно жанрової специфіки та національних традицій, видається не 
менш доцільним. Але це лише початок формування топіки літературного 
скептицизму. Стан розробки теорії є ще меншим – відсутнє ґрунтовне, з 
точки зору теорії, дослідження проблем літературного скептицизму, тео-
ретизування чи то зосереджується на окремих авторах, чи то редукується 
до історії ідей, філософських більшою мірою. Наразі теорія скептицизму – це 
радше ті узагальнення, які становлять незначну частину об’ємних тексто-
вих аналізів. Власне поняття скептицизму як літературної практики, скеп-
тицизму як авторської позиції є недиференційованим. Намір визначити, 
щó є скептицизм для сучасного британського роману, передбачає звужен-
ня межі поняття настільки, наскільки це визначається інтересом літерату-
ри, не втрачаючи зв’язку з філософським скептицизмом, покладаючись на 
нього як на інтерпретаційну рамку. Це дає підстави разом із подальшим 
розширенням художнього матеріалу працювати над концептуалізацією лі-
тературного скептицизму. 

Феномен англійського скептицизму – літературного і, як виявилося, фі-
лософського – для вітчизняної науки є мало вивченим, хоча не цілковито 
новим. В Україні спеціальне дослідження з філософії англійського скепти-
цизму з’явилося лише 2007 р. – це «Розвідки з історії скептицизму в британо-
американській епістемології» Олексія Панича, і воно є на сьогодні єдиним. 
А ще маємо окремі статті в загальних виданнях чи колективних моногра-
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фіях з історії філософії, зокрема Київської школи філософів на чолі з 
В.І. Шинкаруком. Літературознавство ж хоч і не досліджувало літератур-
ний скептицизм, але його констатувало в загальних розвідках з проблем 
англійського роману.

Треба зазначити, що вивчення та концептуалізація скептицизму, у тому 
числі літературного, пов’язані з подоланням стереотипу, який склався ще в 
радянській філософській історіографії та в буденній свідомості щодо скеп-
тицизму і який донині зберігає силу. Олексій Панич, аналізуючи стан справ 
із вивченням скептицизму на цих теренах, констатує, що за часів СРСР 
скептицизм не вписувався в генеральну лінію протистояння матеріалізму 
та ідеалізму, таким чином, професійні філософи уваги скептицизму майже 
не приділяли33. Крім того, скептицизм розцінювався назагал суто негатив-
но, головно як доказ глибокої кризи в культурі та в суспільстві. Яскравим 
свідченням такої рецепції учений називає визначення, що їх фіксують фі-
лософські словники тих часів: «Скептицизм набуває найбільшого поши-
рення у ті періоди розвитку суспільства, коли старі суспільні ідеали вже 
розхитані, а нові ще не зміцнилися <...> У діалектичному матеріалізмі 
скептицизм визнається як елемент пізнання (сумнів, самокритика тощо), 
який не абсолютизується до значення філософської концепції»34. Допуска-
ють, що причиною такого ставлення до скептицизму в СРСР стала горезвіс-
на «біполярність» російської культурної свідомості, яка передбачає з будь-
якого питання лише два взаємовиключні рішення35. 

У буденній свідомості, за словами О. Панича, скептицизм сприймався 
головно як форма песимізму та зневіри, а скептик – як дивакувата та мало-
симпатична істота, котра ні в що не вірить, усе піддає сумніву, отож не має 
жодних ідеалів чи якоїсь життєвої ґрунтовності. У контексті Росії пред-
ставниця молодшої ґенерації тамтешніх дослідників Ольга Погодіна пояс-
нює це відсутністю в російській інтелектуальній історії глибоких традицій 
раціоналізму та скептицизму, яка, за її словами, зберігається й нині36. Це 
найчастіше «виражається у формах невіри у спроможність людини зрозу-
міти і змінити існуючий стан справ, невіри в розум і вільне раціональне 
дослідження». Нерозвинутість критичного мислення на рівні буденної сві-
домості О. Погодіна маркує як «аскептицизм», а його інструментом нази-
ває нігілізм, який є спробою уникнути будь-якої позитивної відповіді на 
запитання, що виникають у житті, або делегувати їх авторитету в особі 
Бога, держави чи керівника. Саме в історико-культурному контексті, який 

33 Панич А. О пользе и вреде скептицизма для философии. – Режим доступа: http://
scorcher.ru/art/theory/scepticism/scepticism2.php

34 Философский словарь. – М., 1986. – С. 430.
35 Кондаков И.В. Введение в историю русской культуры. – М., 1997. – С. 226–280, 

367–437, 497–547.
36 Погодина О. Грани скептицизма. – Здравый смысл. Январь-март, 2011, № 1 

(58). – Режим доступа: http://razumru.ru/humanism/journal/58/pogodina.htm
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окреслила Погодіна, розглядаємо теперішню кампанію з дискредитації 
скептицизму, розгорнуту в блоґосфері, яку останнім часом використову-
ють головно в ідеологічних парадигмах. Інерцію викривленої, кон’юнктурної 
рецепції скептицизму можемо спостерігати і в актуальному академічному 
просторі. До прикладу, у дисертаційному дослідженні вже 2002 р. читає-
мо: «Самі глобальні проблеми стають об’єктивною передумовою появи 
духу скептицизму. А криза раціоналізму і криза ціннісних систем, у тому 
числі криза цінностей, яка зумовила розпад радянського суспільства, спри-
яють оформленню духу скептицизму в певну філософську позицію»37. 

Разом з тим, поруч з прикладами інерційного стереотипного мислення 
спостерігаємо рух у зворотному напрямку. Переоцінка, що її здійснюють 
представники молодої ґенерації дослідників (окрім О. Погодіної, В. Ва-
сильченко, А. Шевченко), яка розпочалася фактично після 2000-х, повер-
тає філософську історіографію до адекватного розуміння скептицизму як 
«одного з яскравих та багатих явищ в історії людства», як такого типу фі-
лософування, що є потужним чинником розвитку західної філософської 
культури від античності і донині, а не спалахом на порубіжжі змін, що за 
своєю природою є творчим, натхненним і таким, що унеможливлює догма-
тизм. 

Таким чином, якщо зарубіжні дослідники літературного скептицизму 
працюють у добре «облаштованому» мультидисциплінарному контексті 
цього явища, то вітчизняним його ще слід формувати синхронно з власне 
літературознавчими студіями. Сподіваємося, що ця розвідка стане першою 
в літературознавстві спробою подолати зяючу порожнину, як і вибудувати 
необхідний контекст, який у західній академічній науці вже напрацьований 
і чимдалі збагачується новими знаннями із суміжних дисциплін.

Власне пропонована в монографії «концепція тріади» має на меті акти-
вувати той добре розбудований англійською гуманітаристикою розлогий 
контекст, у якому ведеться науковий пошук і в якому вестимемо його ми. 
Вважаємо, що (1) спадок філософської традиції – від Сократа до Дерріда, 
(2) літературної традиції – від В. Шекспіра до Дж. Барнса та (3) самобутні 
поліваріативні художньо-стильові авторські системи як наслідок осмис-
лення письменником себе і світу у власних визначеннях та в параметрах 
власного досвіду мають і надалі розглядатися в органічній сув’язі. 

Ось ще декілька попередніх зауваг щодо першої та другої складової 
«тріади». Англійські письменники доби Відродження апелюють як до анти-
чного скептицизму – академічного та пірронізму, так і до сучасного їм 
французького скептицизму Монтеня. Є підстави стверджувати, що рецеп-
ція та літературна адаптація цих «скептицизмів» у літературі не була одно-

37 Поросёнков С.В. Скептицизм как форма выражения и способ понимания кри-
зиса ценностного отношения / Существование и деятельность в определении цен-
ностного отношения. – Пермь: Изд-во Пермск. гос. ун-та, 2002. – Режим доступа: 
http://hpsy.ru/public/x1633.htm
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рідним явищем і забарвлювалася в специфічні англійські відтінки, ідеться 
про зміну світоглядної парадигми на порубіжжі XVI–XVII cт. Дихотомія ан-
глійського емпіризму та скептицизму є однією з визначальних у методоло-
гії аналізу художніх творів англійського Просвітництва. У літературознав-
чому дискурсі емпіризм постає важливим фактором ґенези та формування 
англійського роману38. Скептицизм Л. Стерна, Дж. Свіфта, С. Джонсона, 
О. Поупа живиться працями Дж. Локка. Усі вони взяли на озброєння фун-
даментальний урок з його есею «Essay Concerning Human Understanding» – 
урок про те, що істинне знання має засновуватися на власному досвіді, а 
такий стан справ різко обмежує його міру та досяжність. Кожен із письмен-
ників по-своєму сприйняв тезу про обмеженість інтелекту, неможливість 
існування раціональної певності щодо фундаментальних питань людського 
життя. Притаманний їм сумнів щодо достовірності думки мав різні змістові та 
формальні втілення. У формуванні скептичного дискурсу, окрім національ-
ної класичної філософії XVII–XVIII ст., вагомий вплив мала французька фі-
лософська школа, представлена передовсім Монтенем та Декартом.

Ми певні того, що аналітика та теорія феномену сучасного літературно-
го скептицизму у Великій Британії могли б скористатися не лише набутками 
згаданих філософів античності та новочасся, а й розмаїтою філософською 
думкою, виробленою вже у ХХ ст., передовсім у зв’язку з «лінгвістичним 
поворотом». Сучасні епістемологічні підходи розширюють проблему скеп-
тицизму і літератури – найперше у зв’язку з проблемою репрезентації. Від-
носини між коментарями про світ і світом, що його коментують, не обмежу-
ються проблемою репрезентації, а відсилають до питання про актуалізацію 
формуючого потенціалу наративу. Новітні наративні концепції теж мо-
жуть бути залучені до вивчення епістемологічного, морального та інших 
різновидів скептицизму в сучасному англійському романі, з’ясовуючи 
формуючі наслідки наративу. 

Літературний скептицизм в англійській літературі є неперервною тра-
дицією, яка розпочалася в добу Відродження. Якщо йдеться про жанр ро-
ману – умовною точкою відліку можна вважати вихід у 1726 р. роману 
Дж. Свіфта «Мандри Гуллівера». Чимало британських письменників XVIII ст. 
поділяли інтелектуальну позицію, спосіб мислення, котрий у широкому ро-
зумінні може бути названий скептичним. Скептицизм є іманентно присут-
нім як неодмінна компонента філософської рефлексії та елемент жанру 
роману і після XVIII ст., у наступних культурно-історичних, літературних 
епохах, у цьому переконують автори монографій останніх років. Англій-
ський роман 2-ї пол. ХХ – поч. ХХІ ст. розвивається в річищі власне цих 
традицій, але він також є індивідуальним сценарієм кожного з письмен ників.

38 Першим про це повів мову британський літературознавець Ієн Вотт. Див.: 
Watt I. The Rise of the Novel: Studies in Defoe, Richardson and Fielding. – L.: Pimlico, 
1957.
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Пропонована концепція тріади визначає структуру роботи, її акумуля-
тивний характер, результатом якого має стати вироблення типології англій-
ського літературного скептицизму на матеріалі сучасного роману. У Розді-
лі 1 – «На підступах до концептуалізації: уроки філософії» – представлено 
низку ключових концепцій скептицизму від Сократа і донині, що витво-
рюють традицію філософського скептицизму. Скептицизм концептуалізу-
ється нами як своєрідний континуум, який виходить за межі характеристик 
сучасності. Ми не маємо на меті написати історію скептицизму, але при-
пускаємо, що історія стосунків між літературним та філософським скеп-
тицизмом розпочалася не у ХХ ст., і точно не є особливістю, часово 
пов’язаною з ХХІ ст. Розширити розуміння феномену скептицизму, «вибу-
дувавши містки» до літератури, виділити ті домінанти, які бачаться як най-
більш плідні для досягнення поставленої дослідницької мети та вирішення 
кола літературознавчих задач, передбачає вибудову діалогічної моделі від-
носин між філософськими судженнями про людину і світ і мистецькими 
практиками. Ми виходимо з того, що філософські концепти беруть участь 
у побудові літературного твору на різних рівнях, водночас літературний 
твір не може бути редукований до практичного втілення теоретичних тез. 
Розділ 2 – «Витоки літературного скептицизму в Великій Британії» – від-
слідковує ґенезу та традицію літературного скептицизму в цій країні від 
Шекспіра і донині, що її фіксують сучасні дослідження. Окрім ендогенних, 
ставиться питання про екзогенні витоки скептицизму. В оптиці новітніх 
культурологічних поглядів та в літературознавчій науці скептицизм постає 
як один із сегментів національного буття англійців, який був завжди їм 
притаманний. Розділи 1, 2 покликані вибудувати необхідний далі для прак-
тичної частини контекст скептицизму. Цей контекст є мультидисциплінар-
ним, а літературна теорія, інтерпретаційні рамки є тим базисом, на якому 
розбудовано Розділи 3, 4 – «Таксономія сучасного літературного скепти-
цизму», «“Нескептичний” полюс у сучасному британському романі: стра-
тегії реалізації», що покликані розвивати загальну концепцію дисертації в 
практичній площині. Здійснена в межах розділів аналітика репрезентативних 
текстів сучасного британського роману розкриває варіативність напря мів 
літературного скептицизму. Його підсумком є вироблення таксономії літе-
ратурного скептицизму, виявлення типологічної спорідненості скепти-
цизму в сучасному англійському романі, з’ясування специфічної поетики. 
При тому, що Розділи 3, 4 є практичними, сформульовані у їхніх висновках 
теоретичні узагальнення можуть бути долучені до вивчення подібних прак-
тик у творах інших представників англійського роману, яких ми не розгля-
дали, що дозволяє ставити питання про те, наскільки важливою є така мис-
леннєва практика та її літературно-художнє втілення для сучасної англій-
ської прози, зокрема, у зв’язку з акцентуйованим плюралізмом як ознакою 
інтелектуалізму ХХ–ХХІ ст. Розділ 4 у фундаменті містить «концепцію при-
хистку». Завдяки цій концепції розглядаємо сукупність стратегій та при-
йомів, які уможливлюють вихід за межі сумніву. Те, що скептичне мислен-
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ня і вироблення певного погляду на світ є не протиріччям, а лише можли-
вим сусідством, доводить «нескептичний» полюс роману. Таке сусідство 
може бути тимчасовим або ж у певних межах кінечним. «Нескептичний» 
полюс представлений в аналізованих романах такими практиками, як нос-
тальгія, релігія, давні містичні практики. Цей розділ розгортає в царині лі-
тературознавства тезу Ісайї Берліна про «глибоку і нездоланну метафізич-
ну потребу» людини, її прагнення до трансцендентного39 і за наслідками 
відповідає третьому різновиду скептицизму в запропонованій Т.С. Еліотом 
класифікації, що передбачає інтеграцію в систему віри, яка долає його 
межі.

Формуючи корпус текстів, до якого в остаточному варіанті ввійшло чо-
тирнадцять романів восьми письменників, ми керувалися трьома критерія-
ми. По-перше, репрезентативність авторів40. Це – самобутні, або, користу-
ючись визначенням Джеймса Ф. Інґліша, «individual authors»41, і водночас 
репрезентативні для літературного процесу Великої Британії від 1950-х і 
донині. Останнє дає змогу «уточнити» літературний ландшафт 2-ї пол. ХХ – 
поч. ХХІ ст. феноменом скептицизму. Уже в процесі роботи стало важли-
вим утримати й ґенераційний фактор. Представлено два покоління бри-
танських романістів: старше повоєнне – Д. Лессінґ, В. Ґолдінґ, Д. Лодж, 
М. Бредбері та Л. Кларк і ті, що народилися після 1950-х, – Дж. Барнс та 
Ґ. Свіфт. Їх традиційно зараховують до «late-twentieth-century fiction». Те, 
що ґенераційний фактор є смислоутримуючим, доводить і аналіз поетич-
них творів знакового представника англійської поезії 2-ї пол. ХХ ст. Філіпа 
Ларкіна, який ми долучили до цього проекту, бо вважаємо цього поета 
однією з ключових постатей англійського літературного скептицизму 
минулого століття. По-друге, оскільки авторський скептицизм є осно-
вним фокусом у дослідженні, хоч ним не обмежується, визнання скепти-
цизму самим письменником є критерієм селекції. Інакше – передумовою 
слугувала пов’язаність романіста зі скептицизмом у літературно-критично-
му дискурсі. По-третє, перевага надавалася тим текстам, які з точки зору 
обраної оптики аналізу є найбільш плідними. При цьому дотримано також 
принципу новизни; мало вивчені або нові для вітчизняного літературознав-
ства є пріоритетом – приміром, «Альфред та Емілі» та «Ущелина» Д. Лес-
сінґ, «Добра робота» та «Новини з раю» Д. Лоджа. Тематична єдність об-
раних романів актуалізується у процесі їхнього аналізу. Зазначені критерії 
селекції творів, як і методологія дослідження, узгоджуються із засадничим 
наміром представити розмаїття літературних практик скептицизму в су-

39 Berlin I. Two Concepts of Liberty // Berlin I. Four Essays on Liberty. – L.: Oxford 
University Press, 1969. – P. 172.

40 Хоча першопоштовхом цих студій відпочатково був якраз не автор, а текст.
41 Так він визначає В. Ґолдінґа, Ґ. Ґріна, Е. Берджеса й А. Мердок в: English J.F. (ed.) 

A Concise Companion to Contemporary British Fiction. – Oxford: Blackwell Publishing 
Ltd, 2006. – P. 2.
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часному англійському романі, установити типологічні зв’язки, але не є 
спробою всебічного, вичерпного дослідження літературного скептицизму 
в сучасному англійському романі. 

З огляду на те, що скептична домінанта, яка поєднала обрані романи та 
обраних авторів, не ставала предметом дослідження в зарубіжному та ві-
тчизняному літературознавстві, ще одним наслідком пропонованого нами 
ракурсу прочитання романів, за винятком Кларкових, стало розширення 
семантичного поля студій кожного із запропонованих авторів42. До при-
кладу, у той час як лессінґознавство традиційно ще з 1960-х років зо се  ре-
дилося на вивченні проблем класу та ґендеру, ця розвідка розширює проб-
лемне поле питаннями «феміністичного скептицизму» в романах письмен-
ниці. Вона так само полемізує з усталеними конфігураціями в оцінках ху-
дожньо-стильових та світоглядних вимірів прози Ґ. Свіфта чи Дж. Барнса, 
коли розхитує постмодерністську секулярність обох і, як наслідок, умож-
ливлює таку перспективу прочитання авторського скептицизму, яка виво-
дить їхні імена за межі інтелектуалізму ХХ–ХХІ ст., співвідносячи зі скепти-
цизмом Паскаля в питаннях віри. Зважаючи на відсутність українських 
перекладів дванадцяти з відібраних чотирнадцяти романів, цитовані фраг-
менти подаються або англійською, або у власних перекладах. 

Результативна практика літературознавства останніх років з його від-
мовою від замикання в межах вузької спеціалізації43, своєрідність англій-
ського літературного скептицизму і, найголовніше, завдання цієї розвідки – 
дослідити романні імплементації скептицизму у творах сучасників та здій-
снити спроби концептуалізації цього феномену – спонукають дослідника 
обрати таку методологію, яка максимально скористається із запропонова-
ної «концепції тріади». Такими бачаться методи та стратегії інтердисциплі-
нарних студій з їхньою засадничою настановою на вихід за межі однієї 
дисципліни, яка, зважаючи на природу скептицизму, є необхідною. Утім, 
ідеться не стільки про застосування методів чи термінологічного інстру-
ментарію інших дисциплін, скільки про ту модель діалогу літературознав-
ства з іншими дисциплінами, яка дозволяє зберігати літературоцентричну 
спрямованість і залучати до вирішення фахового завдання історичний, 
культурологічний, соціологічний чи інший матеріал44. Знання з інших гума-
нітарних та суспільних наук – філософії, соціології, психології, історії, 
культуральних студій, історії мистецтв, політології представлені, зокрема, 
працями з класичної філософії – Сократа (Платона), Секста Емпірика, 

42 На ІІІ Міжнародній конференції Доріс Лессінґ, яка відбулася восени 2014 р. в 
Плімуті і мала на меті розширити контекст лессінґівських студій, до програми було 
включено й наш виступ: «Reading Doris Lessing in the Optics of Socrates’ Scepticism». – 
Available at: http://dorislessing2014.com/conference-schedule/

43 Будний В. Між дисциплінами: розширення контекстів літературознавчої галузі 
чи зміна статусу? // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Випуск 44. – 
Частина 1. – Львів, 2008. – С. 22–31.

44 Там само.
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Р. Декарта, М. Монтеня, Д. Г’юма, а також працями М. Гайдеґера, 
С. К’єркеґора, Р. Рорті, П. Рікера, Ж. Дерріда, М. Оукшотта, Х. Арендт, 
Ч. Тейлора, як і набутками сучасної психології, представленої Р. Охбер-
ґом, Дж. Розенвальдом, та соціології, зокрема, К. Кумара, Дж. Нотона, 
О. Монжена. Галузеві конотації в нашій розвідці покликані актуалізувати 
потенціал контекстуалізації феномену скептицизму в англійській літерату-
рі, доповнити суто літературознавчі методи аналізу, що мають на меті 
«розпізнати» авторський скептицизм сучасних британських романістів у 
їхніх творах і, як наслідок, створити базис для типологізації. 

Застосування інтердисциплінарного підходу виводить поняття скепти-
цизму за межі філософії, яка відпочатково формулювала його значення. 
Літературно-критичний дискурс послідовно концептуалізує категорію 
скептицизму у своїй царині, це підтверджують монографії, написані з кін-
ця 1990-х. Між тим, було б необачним тлумачити міждисциплінарність 
суто як прикмету часу, адже вихід за межі літератури чи «олітературення» 
дотепер філософської категорії, яке ми спостерігаємо, не лише позбавляє 
тривалої монополії в цій категорії, але має переконливі методологічні під-
стави. Зазначимо, що звернутись до дискурсу філософського настільки, 
наскільки це можливо, свідчить про бажання утримати за цією, хай і «при-
щепленою», категорією притаманні їй характеристики. Такі практики «олі-
тературення» є важливими не лише для літературознавчої науки, адже до-
сягнення останньої можуть збагатити і власне філософію, якісно розши-
ривши розуміння цієї категорії у новій культурній ситуації. Тож, як бачимо, 
дисциплінарна сегрегація, коли йдеться про скептицизм, неприпустима і 
неможлива одразу з декількох причин.

У цьому дослідженні застосовано такі літературознавчі методи аналізу: 
герменевтичний, історико-культурний, біографічний, дослідницькі практи-
ки, розроблені в межах постструктуралістського літературознавства, як-от 
деконструктивізм (Ж. Дерріда, Ж.-Ф. Ліотар, Ж. Бодріяр), наратологія 
(Р. Барт, Ж. Женетт, Ш. Ріммон-Кенан), рецептивна естетика (В. Ізер), ком-
паративістика (М. Ільницький, В. Будний, У. Вайсштайн), феміністична кри-
тика (Г. Шоуволтер, Р. Рубінштейн, Е. Ріду, С. Уоткінс, Е. Стоун). Залучені 
також розробки з неоміфологічної теорії, концепція діалогізму М. Бахтіна, 
т. зв. концепція «автобіографічного пакту» Філіпа Лежьона, розробки 
Л. Гатчієн та ін. Методика дослідження є комбінованою, обґрунтування її 
застосування передують власне аналізу художнього твору чи його окремих 
фрагментів. Коренева система літературного скептицизму, його теоретич-
ний базис розбудовуються з урахуванням напрацювань таких дослідників, 
як М. Уоллеґер, В. Гемлін, Ф. Паркер, М. Зерба, Р. Семків. Праці з сучас-
ного британського роману – Д. Геда, Б. Берґонці, Р. Бредфорда, М. Бред-
бері, Дж. Інґліша, Дж. Вуда, Р. Стівенсона та з теорії літератури – П. Баррі, 
Т. Іґлтона становлять невід’ємну частину літературознавчого базису, на 
якому досліджується феномен літературного скептицизму. Важливими є 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

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


28

В с т у п

напрацювання українських дослідників англійського роману Наталії Жлук-
тенко, Тетяни Михед, Соломії Павличко, Ольги Бандровської та ін.

Беручись до вивчення такого складного феномену, як літературний 
скептицизм, слід зважати, по-перше, на вельми розлогий соціокультурний 
контекст скептицизму сьогодні, по-друге, на самобутність традицій кон-
цептуалізації скептицизму, які вже склалися у Великій Британії, і, по-третє, 
на ті культурно-історичні домінанти інтелектуалізму, які визначають вітчиз-
няний простір. 

Частиною розмови про скептицизм має бути визначення його наслідків. 
Чи впевнений скептик у кінечності свого шляху? Одна з ранніх відповідей 
на це запитання міститься у Платоновій епістемології, а саме у відомому 
образі печери («Держава», книга сьома), який власне представляє його те-
орію пізнання. Платонова печера є алегорією шляху сходження людини до 
знання. Досвідчений оповідач так наставляє свого співбесідника Главкона 
на шлях, який має пройти ув’язнений печери, аби йому стали приступними 
не тіні предметів, що їх відкидає світло на одну зі стін підземного прихистку, 
а самі предмети: 

Думаю, він [в’язень] мав би призвичаїтись, якщо вже мусив побачити все, що 
вгорі. І передовсім йому найлегше було б розпізнавати тіні, після цього – від-
ображення на воді людей та всіляких предметів і лише потім – самі предмети; 
при цьому небесні тіла й саме небо йому було б легше оглядати вночі при 
світлі зір і Місяця, ніж за дня, дивлячись на Сонце і на його світло45.

Платон говорить про пізнання світу як про процес, як про практику, що 
повинна рахуватися зі станом готовності чи неготовності людини.

А якби його хтось змусив дивитись на саме світло, то хіба в нього не боліли б 
очі і хіба він не відвернувся б і не втік до тих предметів, на які може дивитись 
у повному переконанні, що саме вони набагато виразніші, ніж те, що йому 
показують?46 

Шлях скептика також є переходом, адже з’ясовуючи межі тих чи інших 
переконань, підходів, точок зору, він у такий спосіб накопичує знання. Це 
і є формуючим наслідком переходу. Та якщо Платон обіцяє «сходження 
догори й споглядання речей, що перебувають у високості»47, то скептикові 
за його природою не доводиться маркувати пройдений шлях як шлях угору, 
бо його шлях – по горизонталі, хоч він і не виключає можливих підйомів, 
скажімо, звернення до метафізики, до релігії. Платонова епістемологія 
обіцяє перехід від світу змін до незмінної Реальності, для скептика ж за-
вершення переходу не обов’язково пов’язане з досягненням пункту при-
значення, надто якщо він реалізує одну з форм «нестверджувального» 

45 Платон. Держава. – К.: Основи, 2000. – С. 210.
46 Там само.
47 Там само. – С. 212.
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Контексти літературного скептицизму

скептицизму, але варіант Платона (і тоді йдеться про стверджувальний 
скептицизм) йому також цілком приступний. 

Дослідник літературного скептицизму за час здійснення наукового по-
шуку і сам вправляється в амплуа скептика. Пройшовши шлях, окреслений 
ним ще «на порозі» пошуку, досягнувши певних результатів, він перетво-
рюється на такого ж скептика. Це перетворення є свідомим і несвідомим 
водночас, бо хоч би якими були контексти скептицизму, представлені 
нами в епіграфах до Вступу, – сучасний, як у Дж. Барнса, чи античний, як 
в «Одіссеї» Гомера, він у всі часи є «можливістю, що постійно наявна», як 
влучно підмітив М. Мартін, яка до того ж укорінена в культурі англійців, на 
думку К. Г’юїтт. Cумнів як основний інструмент скептицизму, переконував 
Галілей, є «батьком» відкриттів, а неподоланий сумнів, як показує доля 
Шекспірового Отелло, завершується трагічно. Тож можна погодитися з 
М. Уоллеґером, котрий своє вступне слово до розвідки про літературний 
скептицизм завершує такими словами: «I try, however, to remain skeptical 
about my own skepticism». 
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Р О З Д І Л  1

НА	ПІДСТУПАХ	ДО	КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ :	  
УРОКИ	ФІЛОСОФІЇ

Навіть у встановлених істинах слід сумніватися…
Мераб	Мамардашвілі

Сучасне літературознавство, акцентуючи важливість філософської тра-
диції для феномену літературного скептицизму, по-різному визначає точку 
відліку у зв’язку з її впливами на літературу – Сократ, Піррон, Мішель Мон-
тень, Рене Декарт, Джон Локк, Девід Г’юм і т.д. Монографія американ-
ського дослідника Марка А. Уоллеґера «Joseph Conrad and the Fictions of 
Scepticism» (1990) переконливо доводить значущість картезіанського 
скепти цизму в експлікації нових смислів романів та оповідань англійсько-
го модерніста (ясна річ, ідеться не стільки про апропріювання вчення 
французького філософа цілком, скільки про залучення деяких методоло-
гічних припущень, які він висуває в «Першому розмислі» своєї праці «Ме-
тафізичні розмисли»). Згадана та інші розвідки, що мають на меті дослідити 
й концептуалізувати літературний скептицизм, долучаючи до нього філо-
софський, так чи так піднімають проблему взаємодії літератури та філосо-
фії, навіть якщо це не декларується як одне із завдань, що вирішу ються. Сучас-
ний стан вивченості й згаданої взаємодії, і теорії літературного скептицизму 
в цілому спонукає до подальшого пошуку. Додамо, що філософський спа-
док та його залучення є важливими компонентами нашого дослідження.

Цей розділ має на меті з дотриманням історичного приниципу предста-
вити низку ключових концепцій та джерел, починаючи з давньогрецької 
філософії і донині, що витворюють традицію філософського скептицизму, 
аби, по-перше, розширити розуміння феномену скептицизму (епістемоло-
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На підступах до концептуалізації: уроки філософії

гічним, релігійним, моральним та іншими вимірами), по-друге – вибудува-
ти містки до літератури, окресливши поле актуалізації філософського дис-
курсу в літературознавчому. З’ясування якості взаємодії літератури і філо-
софії є не основною, а похідною частиною пошуку. Вичерпне представлен-
ня концепцій скептичного не входить до переліку завдань цього досліджен-
ня, зважаючи на рівень наукової опрацьованості цієї галузі знань історика-
ми філософії. Натомість цей розділ має на меті наблизити нас до мети 
власного дослідження – вивчення та концептуалізації літературного скеп-
тицизму. Через те, звертаючись до ключових моментів у традиції філософ-
ського скептицизму, керуватимемося найперше принципом «селективної 
інтерпретації», добираючи й за потреби загострюючи увагу на тих з них, 
які згодом актуалізуються чи можуть бути актуалізовані в аналізованих ро-
манах. Узято до уваги індекс цитованості імен та концепцій, що представ-
ляють традицію філософського скептицизму, у літературознавчих працях з 
досліджуваної проблеми, у яких уже виокремлено романні компоненти 
філософського скептицизму. Таким чином, ідеться не про презентацію діа-
пазону вчень скептицизму, а про акцентування певних точок, вузлів філо-
софської класики античності, національної і «континентальної» філософії 
Нового часу, некласичної філософії ХХ ст., що бачаться як актуально чи 
потенційно дотичні до основного предмета нашого пошуку. По-друге, ви-
ходячи з того, що філософський скептицизм є частиною скептичного дис-
курсу, висновки цього розділу будуть долучені до загальної концепції скеп-
тицизму, яку маємо на меті сформулювати під кінець наукового пошуку. 
Це також розширює інтердисциплінарний вимір літературознавства, пере-
глядаючи, там, де це необхідно, відносини між філософією та літературою. 
Із цією метою в цьому розділі роботи спираємося на усталені для вітчизня-
ної гуманітаристики класичні та новітні дослідження, зокрема: В.І. Шинка-
рука, О. Панича, Д. Антісері та Дж. Реале, А.А. Грицанова, Т.Г. Румянцевої, 
М.А. Можейко, М.К. Мамардашвілі, О.Ф. Лосєва. Крім того, залучаємо ті 
дослідження філософії скептицизму, до яких звертаються британські та 
американські дослідники літературного скептицизму й які цілком можна 
означити як канонічні. У такому переліку роботи Ричарда Попкіна (Richard 
H. Popkin) – авторитетного американського дослідника скептичного дис-
курсу, автора низки класичних праць з історії філософського скептицизму, 
зокрема: «The History of Scepticism from Erasmus to Spinoza» (1979) та 
«Skeptical Philosophy for Everyone» (2002), написана у співавторстві з 
А. Строллом (Stroll). Р. Попкін є автором відповідних статей в універсальній 
енциклопедії «Британіка». Крім того, це праці з античного скептицизму: 
«Modes of Scepticism» Дж. Аннас (Annas) і Дж. Барнса (Barnes), «The Skep-
tical Tradition» за ред. і авторства М. Бьорніта (Burnyeat). Британську пер-
спективу представлено у працях історика філософії Бертрана Рассела – 
«Історія західної філософії», «Жахіття відомих людей». 
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Р о з д і л  1

Можна по-різному розставити акценти при витлумаченні тих чи інших 
філософських концепцій. Проблема інтерпретації та історичної ревізії є 
хоч одним із аспектів цього розділу, та все ж не його акцентом. До того ж 
наша інтерпретація є неуникно вибірковою – і через те, що на території 
іншої дисципліни утримуємо настанову на літературознавчий інтерес, і 
через те, що будь-яке вчення після свого народження є динамічним про-
цесом, а надто стаючи об’єктом наукового осмислення, яке не стоїть на 
місці. Таким чином, добре знайомий і впізнаваний Сократ виявляється 
складнішим, несподівано суперечливим у світлі новітніх прочитань його 
дослідників. Історичні імплікації не змінюють суті, але змінюють кути зору 
й розширюють горизонт апропріації. Ідеться, звичайно ж, про англійський 
контекст і про специфічну англійську рецепцію. Скажімо, у той час, коли 
Монтеня забороняли на батьківщині, ним захоплювалися в Англії (Parker: 44).

Розділ 1 повинен наблизити нас до розуміння значення філософської 
складової в літературно-критичному дискурсі скептицизму. Ми також спе-
речатимемося з тими теоретиками скептицизму, котрі вважають його 
ознакою постсучасності, адже вибудовуючи історичну перспективу, ми та-
ким чином актуалізуємо ті тези, постулати, підходи, що мають претензію 
на новизну, хоча насправді відсилають до безцінного спадку минулого. На-
самкінець ще одна заувага. Скептицизм як явище філософії в літературі 
може апропріюватися по-різному. Ясна річ, письменник не є філософом і 
запозичує не все вчення, а окремі його положення. Літературознавство цю 
присутність означує по-різному: «скептична парадигма», «палімпсест», 
«натуралізація в літературному творі», «крізь призму скептицизму», «тра-
диції», «вплив», «актуалізація концепту» тощо.

1. Скептицизм: «стверджувальний» та «нестверджувальний»

Історію скептицизму відстежують із часів Давньої Греції завдяки письмо-
вим свідченням епохи і більш пізнім записам. Письмові свідчення, що міс-
тять історичні дані, потверджують неперервність традиції від часів Сократа 
впродовж усієї доби еллінізму й далі аж до приблизно IV ст. н.е. Потім 
спостерігаємо пропуск на тисячоліття, коли скептицизм жевріє або взагалі 
зникає. Домінуючою інтелектуальною силою стає натомість католицька те-
ологія. Та із занепадом середньовічного синтезу і з появою гуманістичних 
ідей інтерес до нього в добу Відродження знову відновлюється. Наукові 
відкриття Коперника, Галілея та Ньютона в XVI–XVII ст. цьому лише сприя-
ють. Тож скептицизм є невід’ємною частиною філософії (Popkin 2002: 53). 
Існують дві класифікації історичних форм скептицизму. У межах першої 
скептицизм поділяють на стверджувальний та нестверджувальний, у межах 
другої – на радикальний та поміркований (ibid.). 

Традицію так званого «стверджувального» скептицизму пов’язують з 
іменем Сократа (470–399 до н.е.) та його впливом на Академію Платона, 
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тому цю форму скептицизму ще називають «академічним скептицизмом». 
Ідеться напередусе про максиму Сократа: єдине, що я знаю, це те, що я 
нічого не знаю. Давньогрецький філософ Аркесілай (316–241 до н.е.) 
стверджував, що нічого не відомо. Свідчення про це знаходимо в більш 
пізніх джерелах – у творах Цицерона, Секста Емпірика та Діогена Лаерція. 
Проти цієї форми скептицизму, яку ще називали «догматичною», виступив 
стоїк Антіпатр (2 до н.е.), вважаючи, що таке судження є суперечливим, 
адже знати, що знання недоступне, вже означає щось знати. Карнеад (214–
129 до н.е.), член Академії, стверджував, що те, що знання – недоступне, є 
лише припущенням. Скептик не намагається довести це припущення, рад-
ше захищає його від догматичних аргументів на користь протилежного, 
демонструючи, що такі аргументи незмінно зазнають поразки. Таким чином, 
стверджувальний скептицизм так чи інакше звертається до аргументації. 

Так званий «нестверджувальний скептицизм» веде свій відлік від Пір-
рона з Еліди (360–272 до н.е.). Жодна з праць Піррона не вціліла, і те, що 
нам відомо про нього та його послідовників, про його вчення, зафіксував 
згодом Секст Емпірик (160–210 н.е.), котрий оголосив себе пірроністом, – 
його «Пірронічні підвалини» та «Проти вчених» є найбільш повним і си-
стематизованим викладом положень учення Піррона. Ще одне джерело – 
праці Діогена Лаерція. Більшість дослідників сходиться на думці, що пірро-
нізм не є теорією, бо він нічого не стверджує. А. Мартініч відзначає: «Ан-
тичний пірронізм не є власне епістемологією, тому що не виробив власної 
теорії знання і націлений на те, аби підірвати догматичні епістемології ін-
ших, найперше це стосується стоїків та епікурейців» (Martinich: 476). Пір-
ронізм і Мартініч, й інші дослідники тлумачать як ставлення чи як позицію, 
котра передбачає відмову від оцінного судження (suspension of judgment). 
Це базове положення пірроністи називали epochē. Іншими словами, пірро-
ністи чинять опір будь-яким ствердженням та їхнім антитезам (Popkin 
1979: 47). Ось як О. Лосєв узагальнює положення пірронізму: «…усе, що 
існує, у той же час і не існує; усе, що можливо, у той же час і неможливо; 
будь-яке наше висловлювання є в той же час і відсутність усякого вислов-
лювання; кожна річ, відмінна від іншої, одночасно і тотожна їй; всяке 
стверджувальне судження одночасно є і негативним судженням…» (Лосев 
1975: 49). Ставлення «нестверджувального скептицизму» до людського 
пізнання науковець сформулював лаконічно через заперечення: «Ніхто ні-
чого ні про що ніколи і ніяк не знає і не може знати» (там само: 51).

Одним із засадничих у пірронізмі є положення про те, що не доведено 
існування шляху, який веде до істини, тож істинність знання доведено не 
більше, ніж його хибність. Ідеться про спроможність усіх скептичних су-
джень заперечувати й самих себе. Про це читаємо в Секста Емпірика: 
«Щодо всіх скептичних висловлювань слід заздалегідь визнати те, що ми 
зовсім не стверджуємо, що вони правильні, тому що кажемо, що вони мо-
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жуть бути спростовані самі собою, будучи описані разом із тими речами, 
про які вони говорять, подібно до того, як очищувальні ліки не тільки по-
збавляють тіло соків, але разом із ними виганяються самі» (Секст Эмпирик: 
249). У цьому полягає відмінність скептицизму від агностицизму, який на-
голошує на негативному вирішенні питання про достовірність людських 
знань, та від нігілізму, який заперечує всі форми естетизму, захищаючи 
науковий раціоналізм.

Це врешті-решт ближче до пасивного сприйняття світу, тобто коли лю-
дина сприймає світ таким, яким він є, і утримується від рефлексії про ньо-
го. Якщо пірронізм розглядати як філософію життя, то, треба розуміти, тóй 
реалізує її сповна, хто сприймає світ таким, яким він (світ) є, утримуючись 
від хоч якихось оцінних суджень про нього. Одним із завдань цього дослі-
дження є якраз дослідити, яким чином epochē визначає думки та дії не фі-
лософів, а персонажів романів, точку зору автора. Саме зважаючи на літе-
ратурний контекст, ідеться не лише про уникнення останніми догматичних 
суджень, а й про вироблення здатності справлятися із мінливістю життя, 
надто зі складними викликами власного життя і сьогодення. Для пірроніс-
тів метою epochē є «атараксія» (ataraxia) – особлива форма ментального 
спокою, звільнення від тривоги. Це один із ключових скептичних топосів, 
який, між тим, має відмінне історичне витлумачення. Так само по-різному 
бачиться ними і шлях до атараксії. У добу античності атараксія є приєм-
ним, від того жаданим станом. У Новий час, і зокрема у працях Монтеня, 
його значення змінюється. У розумінні останнього, утримання від суджен-
ня не обов’язково веде до атараксії, крім того, він постійно піддає сумніву 
це базове положення скептицизму. Непевність дарує скептичний спокій, 
але вона так само може бути джерелом страждань. У цих суперечливих 
значеннях пірронізм був засвоєний і англійською літературою. 

Енесідем у I ст. до н.е. сформулював десять тропів на захист скептициз-
му, які ввійшли в історію як так звані «Енесідемові тропи». Їх переказали у 
своїх працях Секст Емпірик та Діоген Лаерцій. Останній – у книзі 9 «Про 
життя філософів». Десять тропів – це десять способів відмови від оцінного 
судження. Перші п’ять тропів розглядають ненадійність усього видимого з 
боку суб’єкта, інші п’ять – з боку об’єкта. Для нас найважливішими в цьому 
переліку є чотири. Четвертий пов’язаний з обставинами: об’єкти видають-
ся різними, залежно від положення, стану свідомості, фізичного стану, в 
якому суб’єкт їх вивчає. П’ятий виходить «з виховання, законів, віри в пе-
рекази, народних устоїв та вчених упереджень. Сюди належать сумніви 
про прекрасне і потворне, про істинне та хибне, добро і зло, про богів» 
(Диоген Лаэртский). Восьмий та десятий тропи пов’язані з відносністю: усе 
залежить не лише від суб’єкта судження, це ж стосується і об’єкта, його 
положення, стану свідомості (якщо це доречно), фізичного стану. «Енесіде-
мові тропи» близькі до концепції ніцшеанського перспективізму, згідно з 
яким немає об’єктивного знання, яке б виражалося в термінах істини, на-
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томість є численні смисли – перспективи або перспективні підходи, є бага-
то когнітивних рамок чи концептуальних схем, у яких істинне та хибне 
можуть з’являтися.

Пірронізм та академічний скептицизм були частиною гуманістичного 
спадку. Зацікавленість ними розпочалася фактично з публікації у 1562 р. 
першого латинського перекладу «Пірронічних підвалин» Секста Емпірика 
Анрі Естьєном, грецький текст був надрукований аж у 1621 р., але ще  
до середини XVI ст. пірронізм був добре відомий завдяки працям Діогена 
Лаерція та Цицерона (Zerba: 20). До слова, саме в Англії був здійснений 
перший переклад «Скептика» Секста Емпірика національною мовою, він 
вийшов друком близько 1590 р. 

Стверджувальна форма скептицизму набула поширення в добу Відро-
дження головно завдяки праці Цицерона «Academica». Європа ним зачи-
тувалася починаючи з XV ст. Пірроністам положення «академіків» про те, 
що епістемологічна певність неможлива, видавалося неприйнятним, до-
гматичним. Хоча пірроністи нажили собі репутацію більш радикальних 
скептиків, аніж ті, кого пов’язували з «академіками» та Цицероном, коли в 
середині XVI ст. вийшли друком праці Секста Емпірика «Пірронічні підва-
лини» та «Проти вчених», їхня реакція була неоднозначною: від щирого 
захоплення до презирства (Hamlin: 3). Якщо ж ідеться про рецепцію чита-
чів тієї епохи, переконують літературознавці, обидві традиції скептицизму 
поєднував епістемологічний сумнів, який наголошував на радикальній си-
туативності індивідів (situatedness of individual humans), тобто на близьких 
відносинах між індивідом та його середовищем і впливові цих відносин на 
природу та розвиток самого індивіда.

Обидві форми античного скептицизму – стверджувальна та нествер-
джувальна – були сприйняті англійцями. Якщо Сократів скептицизм по-
більшує знання, відкидаючи хибне, то пірронізм дозволяє полемізувати з 
позицією опонента, хоч би ким він був – людиною чи філософією. Так чи 
так обидві форми скептицизму об’єднує проблема достовірності знань та 
засобів пізнання. Та якщо радикальний скептик сумнівається в тому, що 
одне судження є кращим за інше, то поміркований, залишаючись на пози-
ціях, що хоч істинність не є досяжною, усе ж стверджує, що одне знання є 
більш надійним за інше. «Назагал, поміркований скептик вважає, що ін-
формацію слід описувати з позицій імовірності (probability). Що ймовірні-
ше, то надійніше», – пише Р. Попкін (Popkin 2002: 53) і далі додає: «Та ка-
жучи таке, він [поміркований скептик] також має на увазі й те, що жодний 
ступінь імовірності, хоч би який високий, не є еквівалентом знань». (Таку 
форму скептицизму спостерігаємо у філософії Д. Г’юма). 

Романні практики ХХ–ХХІ ст. засвідчують актуалізацію всіх згаданих 
форм скептицизму – стверджувального та нестверджувального, помірко-
ваного та радикального, про що йтиметься в Розділах 3, 4.
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2. Спадок Сократа: літературознавчий інтерес

«Сократівські діалоги» приваблювали М.М. Бахтіна як діалогічний фе-
номен48. Для Ханни Арендт, котра спроможність людини відрізнити істинне 
від хибного в ситуації морального колапсу узгоджує зі здібністю мислити 
(а не судити), Cократ та його діалоги постають персоніфікацією процесу 
мислення. У роботі «The Life of The Mind» вона визначає мислення як роз-
мову, яку ми завжди ведемо із собою (Arendt 1971: 6). Сократа Арендт на-
зиває ґедзем, який будив співгромадян від сну, переконаний, що не мисли-
ти – це те саме, що не бути цілком живим (Arendt 2003: 176). На її думку, 
«бездумні люди подібні до сновид» (ibid.: 191). «Недумання» (thoughtlessness) 
бачиться нею серед витоків тоталітаризму і як найбільший моральний ви-
клик49. Американський учений Ґреґорі Властос (Gregory Vlastos), із чиїм 
іменем пов’язують революційні зміни в підході до вивчення давньогрецької 
філософії в англомовному світі50, упродовж усього життя вважав Сократа 
своїм «єдиним інтелектуальним героєм». Багато років він досліджував 
його спадок, коригуючи, а часом і змінюючи, розуміння методу філософа. 
Перед смертю вчений опублікував свою останню книгу, і вона теж була 
про Сократа: «Socrates: Ironist and Moral Philosopher» (1999). Колеги з 
Принстона назвали цю розвідку суперечливою (хоча, як підказує заголо-
вок, таку суперечність автор заклав свідомо), утім визнали, що завершаль-
на праця Властоса перевершила все написане про Сократа впродовж 
ХХ ст. Своєрідну спробу втілити в художніх образах, а відтак наблизитися 
до розуміння історичних Сократа і Платона, здійснила Айріс Мердок у 
п’єсі-діалозі «Акастос: Два платонівські діалоги» (1986). Не менше за істо-
риків філософії та письменників спадком Сократа цікавляться дослідники 
літературного скептицизму. У розвідці Фреда Паркера Сократу не відведе-
но окремої глави, але дослідник залучає ключові положення його вчення 
до вивчення сутності й механізмів літературного скептицизму в англій-
ському романі XVIII ст. Спостереження вченого є доволі рендомізованими, 
бо він не ставить собі за мету сформулювати значення Сократового мето-
ду у творчості Поупа чи Стерна, та все ж ці окремі покликання спонукають 
нас до того, аби продовжити розпочате. До слова, у приватному листуван-
ні дослідник більш відвертий: «Socrates is a great figure to work on», – пише 
він і додає, що особливо шанує праці Ґ. Властоса про Сократа, адже вони 
допомагають йому зрозуміти тонкощі вчення цього філософа. 

48 М.М. Бахтін широко тлумачить діалогізм, зокрема, у праці «Проблемы поэтики 
Достоевского» (1979). За його словами, діалогічність внутрішньо притаманна мові 
як такій. Хоч він і не пояснює, у чому саме полягає подвійність мови, усе ж підкрес-
лює, «що діалогічне спілкування і є істинною сферою життя мови» (Кристева: 431).

49 Див.: «The Origins of Totalitarianism» (1951).
50 А саме: давньогрецька філософія стала невід’ємною частиною програми з фі-

лософії, філософські студії відтоді обов’язково поєднувалися зі знанням класичних 
мов та культур.
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Поки теперішні інтелектуали звіряються у своєму зачаруванні генієм 
Сократа, поки тривають дискусії щодо витлумачення тих чи інших поло-
жень його вчення, представлених у діалогах Платона, вивчення Сократо-
вого спадку буде актуальним. Новітні підходи істориків та теоретиків фі-
лософії нинішній стан обґрунтування багатьох феноменів пов’язують із 
формулюваннями, здійсненими свого часу афінським філософом (Грица-
нов). Сучасні інтерпретатори, «модернізуючи» Сократа, безумовно, спри-
яють розширенню поля його залучуваності в інтелектуальному просторі 
сьогодення, у літературознавчому зокрема. 

Вітчизняне та західне літературознавство давно оперує поняттям «со-
кратівської іронії». Літературознавчий словник-довідник51 пропонує таке 
визначення. «Іронія (грецьк. eirōneia – лукавство, глузування, удавання) – 
художній троп, який виражає глузливо-критичне ставлення митця до пред-
мета зображення. У стилістиці – фігура, яку називають «антифразис», коли 
висловлювання набуває у контексті протилежного значення. <…> Осмис-
лення іронії як естетичної категорії, як ідейно-емоційної оцінки явищ дій-
сності сягає античності, зокрема філософії Сократа. Проте іронія Сократа 
заперечує реальну істину і суб’єктивне уявлення її: «Я знаю тільки те, що 
нічого не знаю» (Словник 1997). Дж. А. Каддон (John A. Cuddon) у своєму 
словнику літературознавчих термінів пропонує визначення сократівської 
іронії як естетичної категорії, невід’ємної від філософії Сократа: «So called 
after Socrates whose favourite device was to stimulate ignorance in discussion, 
especially by asking a series of apparently innocuous questions in order to trap 
his interloculor into error». У статті «іронія» уточнено кінцеву мету цих 
«innocuous questions»: «to undermine his interlocutor’s case and trap him into 
seeing the truth». 

Саме із Сократа бере початок історія іронії. Водночас античність 
сприймала іронію як сократівську іронію (Лосев 1965: 339). Вітчизняне 
літе ратурознавство розширює розуміння Сократової іронії, виходячи за 
межі згаданих словникових. Український дослідник, автор ґрунтовного до-
слідження з проблем іронії Ростислав Семків відзначає здвоєну природу 
сократівської іронії. «…Вже від Сократа <…> бачимо відмінність між іро-
нією як суто риторичною фігурою та як способом філософствування, шир-
ше – специфічним поглядом на світ, світовідчуттям, тональністю людсько-
го мислення» (Семків: 19). «Власне спосіб його філософствування полягав 
саме в іронізуванні, у зведенні до суперечності поглядів та переконань 
співрозмовника» (там само). Учений розмежовує іронізування та іронію, 
визначаючи перше як «метод пізнання істини», «оцінну стратегію», «фі-
лософію ставлення до людини, її знань способів репрезентації цих знань 
взагалі» (там само: 20). Гадаємо, така термінологічна диференціація не 
лише розширює і поглиблює саме поняття сократівської іронії, а й визна-

51 Тут і далі посилання на Літературознавчий словник-довідник / Р.Т. Гром’як, 
Ю.І. Ковалів та ін. – К.: ВЦ «Академія», 1997.
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чає точку перетину семантики цього поняття з поняттям скептицизму.  
У Р. Семківа поняття іронії та іронізування можуть уживатися як синоні-
мічні і як такі, що нюансують різницю між світоглядним та риторичним 
застосуванням. 

Сократове право на іронію є іманентним, природним: він є експертом не 
тому, що знає істину, а тому, що оракул проголосив його наймудрішим. Влас-
не, все іронізування Сократа зводиться до утвердження своєї апофатичної 
мудрості усвідомленого незнання на тлі ілюзорного «знання» інших. Тому іро-
нія Сократа, руйнуючи, утверджує, і насамперед утверджує право на сумнів, 
надаючи тим самим іронії її найпершого філософського значення. (там само: 21)

Крім того, учений оперує поняттям «іроніка» у значенні, близькому до 
«скептика». 

Російський дослідник Феохарій Кессіді у ґрунтовній розвідці про  
Сократа і його спадок, розмірковуючи над філософським смислом іронії 
Сократа, теж робить ширші, ніж представлені у словнику, узагальнення.  
У главі «Іронія та скептицизм Сократа» він переконує, що іронія Сократа 
стосується не лише форми, а й його переконань. «Філософський смисл 
сократівської іронії полягає в тому, що вона не визнає нічого кінечного, 
раз і назавжди даного і незмінного. І якщо Сократ сумнівався у своїй му-
дрості і мудрості інших, то лише через те, що був упевнений, що немає та-
кої людської мудрості, яка могла б бути кінечною. Іронія Сократа виключає 
будь-який догматизм: <…> Сократівська іронія витікає з любові до муд-
рості і спрямована на збудження цієї любові» (Кессиди: 182–183). «Сокра-
тівська іронія взагалі “амбівалентна“, двоєдина: з одного боку, вона 
пов’язана з його “скептицизмом“, з тезою про знання ним свого незнання, з 
іншого – з його маєвтикою, яка заснована на впевненості в тому, що люди-
на приховано володіє правильним знанням (знанням “загального“), і зав-
дання полягає в тому, щоб за допомогою майстерних питань і відповідей 
витягнути з неї це знання» (там само: 184).

По-різному коментували сократівську іронію Ф. Шлегель, Гегель, К’єр-
кеґор, Ніцше та ін.52

Те, що ключові положення філософії Сократа є цілком долучуваними 
для вирішення сучасних літературознавчих завдань, доводять розвідки як 
західних, так і вітчизняних науковців. Ми вже маємо праці, які визнають, 
що сократівський скептицизм поруч з пірронізмом визначає інтелектуаль-
ну думку й літературні практики англійської літератури доби Відродження. 
Вони відслідковують рецепцію та літературну адаптацію форм античного 
скептицизму в трагедіях К. Марло, В. Шекспіра та інших єлизаветинців. 

52 Див.: Ткалич І. Художній дискурс іронії в естетично-літературознавчій рецеп-
ції. – Вісник Черкаського університету. Випуск 178. Серія «Філологічні науки», 
2010. – С. 19–22.
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Гадаємо, теоретичне обґрунтування літературного скептицизму сучасної 
доби теж невід’ємне від тієї форми античного скептицизму, яку представляє 
Сократ. Сучасне літературознавство має всі підстави зацікавитись новітні-
ми прочитаннями «сократівських діалогів», які наближають їх до інтересу 
нашого фаху. У науковому дискурсі ім’я Сократа присутнє і в історії скеп-
тицизму, й у дискусіях про його сучасні форми. Епістемологія філософа 
співмірна із сучасними інтелектуальними викликами, пов’язаними з про-
блемою неоднозначності знань, процесом епістемологічного пошуку та 
його результатами. Вивчення скептицизму як сучасної інтелектуальної 
практики, що оприявнюється в сучасному англійському романі та набуває 
специфічних рис у 2-й пол. ХХ – на поч. ХХІ ст., потребує апропріації Со-
кратового спадку (його засад та механізмів) передовсім у тих романах, де 
«не працює» пірронізм. Із цією метою ми стисло представимо засади вчення 
і виокремимо ефективні для нашого предмета інтересу новітні інтерпрета-
ції «сократівських діалогів».

Як відомо, давньогрецький філософ не залишив по собі жодних творів. 
Через відсутність текстового авторського спадку свідчення про його життя 
та філософське вчення відновлюють на основі вторинних джерел. Сучасна 
наука вирізняє три ключових вторинних джерела: це так звані сократівські 
діалоги Платона, у яких Сократ постає центральною фігурою; «Спогади 
про Сократа» (лат. Memorabilia) Ксенофонта, що містять незначний епізод 
про Сократа (зокрема, його портрет), та комедія Аристофана «Хмари». 
З-поміж цих трьох джерел платонівські діалоги є основним, однак досте-
менно невідомо, чи їхній автор фіксує Сократові думки, чи переплітає їх зі 
своїми, чи взагалі перетворює постать філософа на рупор власних думок 
(Popkin 2002: 48). А втім, у цій розвідці ми спираємося на такі діалоги Пла-
тона: «Апологія Сократа», «Менон» та «Теетет».

Сократове вчення історики філософії конденсують до двох основних 
тез: (1) я знаю, що нічого не знаю, (2) невивчене життя не вартує жити 
(Popkin 2002: 49). Ці тези вони ж тлумачать як виклад скептицизму (ibid.). 
Якщо Сократ виходить з того, що істина чи правда існує, але її важко до-
шукатися, то межі його скептицизму є зримими. 

Ефективним засобом пошуку істини Сократ вважає діалог. У класичній 
праці з історії філософії Д. Антісері та Дж. Реалі «Західна філософія від 
витоків до наших днів» у відповідному розділі читаємо: «Діалектика Со-
крата збігається з діалогом (діа-логос), який складається з двох істотних 
моментів: «заперечення» та «маєвтики» (Антисери: 73). Заперечення, так 
званий elenchos, та маєвтика є тією стратегією, яка має на меті допомогти 
позбутися невігластва, адже і пороки, і зло, і неправда, переконував Со-
крат, від невігластва. Хоч і себе не вважав винятком, своїм завданням фі-
лософ бачив допомогу іншим відшукувати знання. В «Апології» Платона 
йдеться про слова піфії Дельфійського оракула, котра стверджувала, що в 
мудрості ніхто не зрівняється із Сократом (21 а). Водночас визнавала, що і 
його мудрість мало вартує. 
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Своєрідним інтелектуальним портретом філософа можна вважати за-
пропонований ним образ повивальної бабки, про який читаємо в діалозі 
«Теетет». Він називає своє вміння, уміння вчителя, «мистецтвом приймати 
пологи» – maieutikē technē (148 е). Так само як жінка, котра під час пологів 
потребує допомоги, учень, душа якого вагітна істиною, потребує сторон-
ньої допомоги, аби вивільнити істину на світ. Душа учня повинна пережи-
вати «пологові муки». Коли ж думку народжено, необхідно допевнитися в 
її істинності, так само як слід оцінити стан плода й вирішити, як з ним 
вчинити, – і це до снаги наставникові. Сократова «маєвтика» стала мето-
дом пізнання, що його розвивали філософи в різні часи: К’єркеґор, Ясперс, 
Сковорода та ін. Діалогічна практика Сковороди, приміром, передбачала 
участь трьох, чотирьох, п’ятьох співбесідників. Обговорення окресленої 
проблеми в процесі діалогу чимдалі поглиблювало її та поступово розкри-
вало. У кінці бесіди підбивається підсумок, який був висновком автора. 

Серед сучасних науковців, котрі коментують Сократів спадок у зв’язку 
із значенням діалогу, канадський учений Нортроп Фрай. Він акцентує зна-
чення діалогу в стосунках «викладач–студент» і у стратегії науковця. 

Учитель, як визнавалося принаймні з часів Платонового «Менона», – це не 
конче той, хто знає і дає настанови тому, хто не знає. Він радше той, хто на-
магається воскресити предмет розмови у свідомості учня, і його стратегія в 
цій справі полягає насамперед у тому, аби учень упізнав те, що він уже по-
тенційно знає, а це передбачає усвідомлення і поруйнування тих гальм, які 
заважають учневі знати те, що він знає. Ось чому саме вчитель, а не учень 
ставить більше запитань. Викладацькі моменти у моїх книжках викликали обу-
рення серед моїх читачів, обурення, часто спричинене моєю лояльністю до 
різних учителів. Вони приписували мені навмисне ухиляння від прямоти, на-
віяне тим, що я не переймаюся якістю іронії, як то робили усі вчителі, почина-
ючи від Сократа. (Фрай: 14)

Найперше зазначимо, ці розмисли є частиною Вступу до наукової праці, і 
їх можна сприймати і як такі, що вказують на методологічний аспект робо-
ти. Формулюючи якість стосунків між викладачем та студентом, Н. Фрай 
згадує про Сократа, адже саме з його іменем пов’язують якість бесіди, що 
акцентує ангажованість обох співбесідників у процесі з’ясування правди. 
Фрай апелює до Сократової стратегії в тій частині, де йдеться про ухилян-
ня від прямоти як засобу досягнення суті, і відмовляє в дидактизмі вчите-
леві, натомість допомагає «поруйнувати ті гальма, що заважають учневі». 
Саме такий перерозподіл ролей ми спостерігаємо в бесіді Сократа з Мено-
ном. Гадаємо, було б хибою вважати, що ухиляння від прямоти є відходом 
від Сократа. Якраз у суголосі із Сократом, а не всупереч йому, Н. Фрай 
налаштований на «ухиляння від прямоти». Він прихильник Сократової ма-
нери ведення бесіди. Слова вченого не містять прямих розмислів про скеп-
тичний розум, але їх можна розглядати як прояви критичного розуму, що є 
наслідком інших культурно-історичних реалій.
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На підступах до концептуалізації: уроки філософії

Якщо маєвтика Сократа заснована на впевненості в тому, що людина 
володіє знанням, то завдання діалогу полягає в тому, аби це знання опри-
явнити, – за допомогою слова. Феномен «сократівського діалогу» є пред-
метом наукових досліджень останніх років53. Сучасні дослідники, зближу-
ючись в оцінках методу Сократа, по-різному визначають результативність 
діалогічних практик. По-новому розставляючи акценти у прочитанні Пла-
тонового «Теетета», такі концепції переглядають як якість, так і межі Со-
кратового скептицизму. Нам імпонують ті з них, що зближують філософію 
та літературу, завдання філософа та письменника. Наведемо два різні но-
вітні підходи – один виробив британський філософ Майкл Оукшотт, про 
другий ідеться у колективній праці білоруських учених «История филосо-
фии: Энциклопедия» (2002).

По роз’яснення Оукшоттового розуміння звернімося до одного з най-
новітніших досліджень у цій царині – 2011 р., здійсненого американським 
професором А. Ботвініком, що вийшло друком у серії «Принстонські мо-
нографії з філософії». Покликання на платонівський «Теетет» виникає в 
контексті епістемологічних студій британського філософа, коли йдеться 
про вибір надійного джерела знань. М. Оукшотт розмірковує про від-
мінність того, як ми оцінюємо (judge) і як ми розмірковуємо (reason) 
(Botwinick: 127). За словами Ботвініка, якщо накласти інтелектуальний 
портрет Сократа, який реконструюється з оповіді «Теетета», на розкриття 
обмежень, що пов’язані з раціональним поясненням основ знань, то власне 
зважаючи на останні, «відповідна організація людської самості – і виходя-
чи з цього, й організація людей взагалі – буде зорієнтована на процес» 
(ibid.: 130). І саме через це «найбільш людські моменти пов’язані з рухом,  
з народженням. Він [Сократ] не може досягнути правди, але здатен на 
скромнішу справу – допомогти своїм співбесідникам відрізнити “фантом“ 
від “реальності“. Він може вказати на логічні хиби та виявити слабкості 
арґументів – навіть якщо сам не в стані віднайти правду» (ibid.). Дослідник 
звертає увагу на те, що в цьому автопортреті, у презентації самого себе 
Сократ послуговується радше заперечувальними судженнями, так само як 
й інтелектуальне зростання співрозмовника визначається негативно – че-
рез втрати, – йдеться більшою мірою про пологи, а не про досягнення мети. 

У цій інтерпретаційній стратегії Платонового «Теетета» акцентується 
перевага процесу над результатом. Запропонована арґументація перегля-
дає можливі алгоритми пошуку знань чи правди: «Щоразу після початку – 
артикуляції нових можливостей – існує безкінечна кількість відхилень від 

53 Див.: Антонюк М. Маєвтика Сократа в українській літературі другої половини 
ХХ ст. – Вісник Львівського національного університету ім. І. Франка. – Серія: Іно-
земна філологія. – Вип. 118. – 2007. – С. 3–15; Чернієнко Г. Маєвтика або психо-
аналіз від Мішеля Турньє // Всесвіт: Журнал іноземної літератури. – К.: Видав. дім 
«Всесвіт». – № 3–4, 2011. – С. 234–236; Омельченко Е.В. Фасцинативные средства 
в сократическом диалоге (2012); Базлова Н.Ю. «Сократический диалог» в «Племян-
нике Рамо» Д. Дидро: принципы реализации».
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прямого шляху, того, що відволікає увагу, переосмислень чи переформу-
лювань; вони щоразу відновлюють нашу позицію десь усередині (або ж по-
вертають до початку), але не існує кінця, навіть якщо ми на мить угледіли 
його після першої кристалізації. Через те що повернення до початку є віч-
ним, відповідною чи визначальною філософською емоцією стає здивування. 
<…> Здивування є тією емоцією, яка переважає над іншими у визначенні 
нашого ставлення до початку взагалі. Бути у стані започатковувати речі 
знову і знову – це первинне джерело людського здивування» (ibid.: 131). 
Треба розуміти, що за таких умов, коли «повернення до початку є вічним», 
можливість кінця видається химерною. Подібний стан справ в арґумента-
ційній базі М. Оукшотта не пояснюється, натомість констатується постій-
ний пошук, який, власне, сповнений сенсу.

М. Оукшотт (принаймні, «прочитаний» Ботвініком) у такий спосіб по-
в’язує учення Сократа з ученнями Геракліта та Протагора, які надають 
важливості ідеї змінності та руху, а відтак і безпосередній перцепції. Те, 
що в межах авторської концепції така інтерпретація «Теетета» може бути 
переконливою, не викликає сумнівів (ідеться навіть про більше – про сфор-
мовану філософію впливового інтелектуала, переконаного скептика філо-
софського раціоналізму і, за визначеннями істориків філософії, «попере-
дника постмодерного антифундаменталізму»). Якраз беручи до уваги ті 
положення Сократової філософії, які сформульовані у Платонових діало-
гах, вважаємо, що міркування про «безкінечну кількість» спроб, які щоразу 
повертають нас до початку, є певним відходом від епістемології давньо-
грецького філософа, яка передбачала поступове наближення, а не повер-
нення до нуля, і обіцяла врешті-решт здобуття знання. Цілком прийняти 
таке потрактування Сократової маєвтики означало б номінувати скепти-
цизм Сократа як нестверджувальний, а це хибно наблизило б його до по-
зиції софістів. Як відомо, такої форми скептицизму Сократ уникав, тому й 
розвинув своє вчення. 

Протилежний підхід до потрактувань результативності діалогічної 
практики Сократа демонструють білоруські вчені А. Грицанов, Т. Румянце-
ва та М. Можейко, стверджуючи таке: «Метод Сократа базується на імплі-
цитній презумпції об’єктивного існування інтерсуб’єктивного істинного 
знання» (Грицанов). За Сократом, ідеться далі, «…процес філософування 
має бути ще й результативним, а результатом його виступає істинне знан-
ня». «Пізнавальний процес повинен завершуватися оформленням пози-
тивного знання». Принагідно зазначимо, що те ж таки переконання щодо 
«імпліцитної презумпції об’єктивного існування інтерсуб’єктивного істин-
ного знання» дає підстави згаданим дослідникам саме з іменем Сократа 
пов’язувати сучасний стан обґрунтування феномену інтерсуб’єктивності – 
від трансцендентного до «тлумачень в якості її ґаранта співвіднесеності 
суб’єктивних інтерпретацій з універсальними конструктами повсякденнос-
ті» (там само).
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Судження про те, що діалогічність Сократового філософування суґес-
тує процесуальність, не викликає заперечень. Що ж до результативності 
процесу – «оформлення позитивного знання», то зазначимо, що сучасна 
інтелектуальна ситуація охоче зміщує наголос із кінечних формулювань на 
власне процес формування знань. Два різних погляди на процес та резуль-
тат можуть якраз доповнювати один одного, тим паче, що такий дуалізм 
підказав сам Сократ. У Платоновій «Апології» читаємо про піфію Дельфій-
ського оракула, котра, виголошуючи волю божественну, заявила, що в муд-
рості ніхто не зрівняється із Сократом (21 а). І додала: «навіть про наймуд-
рішого серед вас, люди, про Сократа, має бути по правді визнано, що і 
його мудрість мало вартує». 

Ще одним висновком щодо різночитань Сократа може бути й такий: 
якщо Сократова епістемологія знає, як найкраще уникнути хиб кінечних 
висновків, то такими інструментами необхідно скористатися в концептуа-
лізації літературного скептицизму. Отже, сучасна філософська наука «мо-
дернізувала» розуміння Сократового спадку, але й літературознавство має 
підстави до його нової актуалізації на своїх теренах, до розширення гори-
зонтів застосування як доктрини, так і методу Сократа.

Як бачимо, якість взаємодії філософії та літератури визначається в 
тому числі фактором інтерпретації. Та хоч би як по-різному філософи пе-
речитували Сократа, у межах літературознавчої науки важливішою є мож-
ливість апеляції до маєвтики у спробах дати визначення сутнісної якості 
скептицизму. Крім того, запропоновані інтерпретаційні стратегії мають 
для нас і методологічне значення. Тому вважаємо за доцільне надалі ско-
ристатися висновками, запропонованими коментаторами.

Якщо сучасна філософська наука «модернізує» розуміння Сократового 
спадку, то літературознавство по-новому актуалізує його на своїх теренах, 
розширюючи горизонти застосування як доктрини, так і методу Сократа. 
Назагал поділяючи інтерпретацію А. Ботвініком Сократової маєвтики у 
зв’язку з літературознавчим інтересом, вважаємо за доцільне скористатися 
надалі висновками дослідника щодо (1) акцентуації процесу, (2) значення 
elenchos, яке, зважаючи на основний предмет нашого інтересу – скептичне 
мислення в літературі, – доповнює наші знання із цієї проблеми. Це спо-
нукає до оприявнення в романі тих прийомів, механізмів, засобів, які ак-
центують процесуальність, заперечувальних механізмів у побудові нарації.

Якщо Р. Семків історично виводить скептичне мислення із Сократового 
іронізування, то Ф. Паркер уподібнює механізм скептичного мислення 
«сократівському діалогу». Точніше, він визначає скептичне мислення як 
таке, що, по-перше, передбачає діалог, по-друге, чинить опір догматизму, 
тобто виключає завершеність процесу виробленням кінечної позиції, по-
слуговуючися з цією метою грайливістю чи іронією, і, по-третє, гарантує 
продовження діалогу (ідеться про відкриту форму діалогу). 

Ми поділяємо Паркерове визначення скептичного мислення як такого, 
що передбачає діалог, і вважаємо, що сократівська діалогічна практика в 
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поетиці роману є передовсім ефективним засобом актуалізації авторського 
скептицизму. Очевидно, що скептична інтенція письменника може корелю-
ватися з положеннями Сократової маєвтики, ми також можемо говорити про 
імплементацію діалогічної практики в поетику роману. У Розділах 3, 4 у кате-
горіях літературознавчої науки розглядаються зміст та значення діалогу, 
структура характерів, досліджуються механізми реалізації «сократівського 
діалогу» в сучасному англійському романі.

3. Англійське зачарування Монтенем

Одним із етапів формування скептичного дискурсу є французька філо-
софська школа, представлена Монтенем та Декартом. В «Історії західної 
філософії» Б. Рассела і в науковому нарисі з історії скептицизму Р. Попкі-
на, А. Стролла маємо лише згадки про Монтеня, не кажучи вже про те, що 
відсутній окремий розділ, який би представив його філософію та впливи. 
Таку неуважність істориків філософії до скептицизму Монтеня долає літе-
ратурознавчий праксис, для якого Мішель Монтень (1533–1592) поряд з 
Декартом і Паскалем є вершинними представниками французької традиції 
сумніву. У британо-американських літературознавчих студіях одні дослід-
ники явища літературного скептицизму віддають перевагу Декартовій кон-
цепції скептицизму, інші – виказують більший інтерес до Монтеневої, від-
слідковуючи безпосередні впливи французької скептичної думки на доробок 
письменників доби Відродження, Просвітництва й сьогодення. Останні пере-
конані, що вплив французького мислителя важко переоцінити. Крім того, 
монтенівський дискурс спростовує думку про панівне домінування пірро-
нізму в скептицизмі Відродження. У вітчизняному літературознавстві мис-
литель пізнього Відродження має статус предтечі барокової афористики54, 
так само відзначається важливість його поглядів на сучасне наукове знан-
ня (Бандровська 2014: 78). Окреслюючи сферу впливів Монтеня, британо-
американське літературознавство певним чином реставрує історичну 
справедливість, повертаючи йому заслужений авторитет. «Монтень сфор-
мулював найбільш завершену і впливову модель скептичного мислення» 
(Parker: 32).

Рецепція Монтеня в Англії є частиною її літературної історії. Головну 
книгу філософа «Проби» (фр. «Essais») (1850) не просто читали, нею за-
хоплювалися. У перекладі Джона Флоріо «Проби» були надруковані в 
1603 р. Відомо, що його читав Шекспір. Джон Драйден прославляв філосо-
фа як «мудрого Монтеня» (the wise Montaigne) і відгукувався про його 
«мандрівну манеру» (rambling manner) як про взірець письма. Олександр 
Поуп просто зачаровувався ним. Генрі Філдінг казав про «свого улюблено-
го Монтеня», що той «з-поміж усіх, за винятком Аристотеля, вочевидь най-

54 Шалагінов Б.Б. Зарубіжна література від античності до початку ХІХ століття. – 
К.: Видавничий дім «КМ Академія», 2004. – С. 231.
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краще зрозумів людську природу». Стерн визнавав, що знав «Проби» так 
само добре, як молитовник. Семюель Джонсон особливо цінував прита-
манні його манері письма «жвавість» та «легкість» (Parker: 44–45). До того 
ж популярність Монтеня була тривалою – навіть тоді, коли близько 1670-х 
ним менше цікавилися у Франції, ним продовжували захоплюватися в Ан-
глії, читаючи як англійською, так і мовою оригіналу. Переклад англійською 
Чарльза Коттона витримав десять видань та перевидань між 1685 та 
1776 рр., французькою текст був опублікований у Лондоні в 1724 р. і зго-
дом сім разів перевиданий між 1727 та 1771 рр. У ці ж роки його більше 
читали в Англії, ніж у Франції. 

Монтень не створив системної філософії, але виробив стратегії сумні-
ву і самобутній, упізнаваний художній стиль. Його праця була джерелом 
негативної аргументації радикального скептицизму і тієї стверджувальної 
діяльності розуму, яка потребувала реалізації в письмі. (Серед продов-
жувачів його традицій у ХХ ст. – французький мислитель-скептик Сьоран, 
до якого ми ще повернемось). 

Ключовим поняттям у філософії Монтеня є сумнів, сумнів як практика, 
що руйнує межі думки, як рушійна сила складних життєвих змін, як за-
побіжник застиглих переконань. Його ще називають практичним скепти-
цизмом. І хоча наслідки скептицизму можуть бути різними, єднає їх упев-
неність скептика в тому, що об’єктивне знання є проб лематичним, тож 
залишається знання суб’єктивне. Радикальний скептицизм французького 
філософа ґенерує відповідну форму письма – есей (essai) (англ. – attempts). 

It is through Montaigne that ‘essay’ enters the English language, with its multiple 
meaning of a piece of writing, an attempt, and (as in ‘assay’) a testing: and for a 
long time both the term and the practice retained something of the original 
sceptical charge and significance. (Parker: 42)

Визначення «есеювання», яке належить самому Монтеню (у 26-му фраг-
менті «Проб»), пов’язало настанову скептика з відповідною манерою ви-
раження. Англійські письменники наслідували монтенівську стильову ма-
неру. У рецепції представників художньої літератури есей був не тракта-
том, а радше твором художньої літератури. Найбільше їм імпонувала на-
явність у творі «мислячого Я» (thinking self), яке перебуває у процесі роз-
мірковування, яке пов’язане асоціативними зв’язками, а не є накопичен-
ням думок, як і те, що йшлося про правду, яка є надто тонкою і невловимою 
для безпосереднього раціонального аналізу чи безликого філософського 
дискурсу (Parker: 46). Спонтанна, розкута есеїстична манера оповіді Мон-
теня була, з одного боку, реалізацією «пишучого Я» (writing self), з харак-
терними численними відхиленнями від стрижневої теми, надзвичайною 
толерантністю до гетерономії та перформативністю (Parker: 219), з іншого – 
констатувала обмеженість інтелектуального (раціонального) контролю.
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Інтерпретатори по-різному розставляють акценти, аналізуючи його 
центральний твір. Для нашого дослідження однією із надважливих є думка 
на початку «Проб»: «Воістину, людина – істота легкодумна, хибка і мінли-
ва, якусь сталу і тверду думку про неї скласти годі» (Монтень). Монтень 
розглядає людину як слабку, непостійну, непослідовну, непевну і пов’язує 
скептицизм, як і узгоджує процесуальність із суттю людської природи. За-
вжди суб’єктивна, оцінна і непослідовна, фрагментарна проекція «Я» є 
безкінечним процесом, навіть проміжні результати не наближають до за-
гального. 

Ще один важливий аспект Монтеневого спадку стосується місця цієї 
філософії в розвитку традиції західного скептицизму взагалі. Йдеться про 
Монтеневі оцінки заслуг Сократа. Для Монтеня іронія, яку використовує 
Сократ, – єдиний шлях до правди. І хоч Олександр Македонський завоював 
світ, розмірковує Монтень, Сократ усе ж є постаттю, величнішою за нього. 
Гадаємо, що для філософа, котрий стверджує, що рефлексія є метою, 
близькість, навіть спорідненість із Сократом є зрозумілою, бо йдеться про 
процес пошуку істинного знання, відкритість, постійну готовність до по-
шуку, а не про його віднайдення. Хоча, звичайно, монтенівський варіант 
модернізує спосіб рефлексії і наближає його до літератури – посутньо і 
формально.

4. Метод сумніву Рене Декарта

Скептицизм Рене Декарта (1596–1650) сучасні дослідники визначають 
як методологічний, радше ніж доктринальний (Popkin 2002: 63). Розроб-
лений французьким філософом метод сумніву не мав на меті стати аполо-
гією скептицизму. Навпаки, у теорії пізнання скептицизм постав засобом 
досягнення певності знання. Про таку його якість ідеться в одному з основ-
них творів філософа – «Метафізичні розмисли, у яких доводиться існуван-
ня Бога та реальна відмінність між душею і тілом людини». Текстуальний 
авторський спадок представлений й іншими працями, які з’ясовують метод 
філософа, але у зв’язку з питаннями скептицизму саме «Метафізичні роз-
мисли» вважаємо ключовими. Роботу над цією книгою Декарт завершив 
1640 р., але видав через рік, долучивши до основного тексту заперечення 
опонентів зі своїми відповідями на них. Друге видання книги побачило світ 
уже за два роки, і власне до цього варіанта тексту традиційно звертаються 
дослідники. 

Книга складається із шести розділів, що йменуються розмислами. При-
мітно, що структура фіксує значення сумніву в процесі вироблення істин-
них знань про світ. Таким чином, якщо в першій частині, яка має назву 
«Про речі, що можна взяти під сумнів», автор обґрунтовує своє право 
«сумніватися відносно всіх речей», то з другої частини він розпочинає роз-
будову певності, аби в завершальній, шостій, дійти до судження про те, що 
існує багато речей, які ми можемо знати з абсолютною певністю.
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Принцип глибинного сумніву в тому, що досі сприймається як істинне, 
окреслює інтенцію Декарта: «<…> я почну з наступу на принципи, на яких 
ґрунтувались усі мої колишні погляди» (Декарт: 22). Міркування про сум-
нів фундуються на припущенні про повну ілюзорність доступної суб’єкту 
реальності. Такий спосіб міркування «звільняє нас від будь-яких упере-
джень і пропонує нам дуже легкий шлях, привчаючи наш розум до відчу-
ження від почуттів, і, насамкінець, позбавляє нас можливості сумніватися 
в тому, щó ми відкриємо після істинного буття» (там само: 18). Отже, по-
перше, сумнів як шлях скептика є шляхом емансипації від упереджень і, 
по-друге, сумнів урешті-решт має бути подоланий, щоправда лише там, де 
встановлено істинність. Іншими словами, за Декартом, сумнів – це процес, 
який має початок та кінець.

Декарт розпочинає з того, що називає два основних джерела знань – 
відчуття та розум. Якщо джерело не є надійним, то так само ненадійним є 
те знання, що на ньому ґрунтується. Застосування методу сумніву до 
відчут тів засвідчує, що вони можуть бути хибними. У зв’язку із цим автор 
подає переконливі приклади. При цьому зазначає, що чуттєвий досвід не 
завжди є хибним. 

Міркування Декарта про сон (відомі як «Гіпотеза сну») усе ж дозволя-
ють поставити під сумнів чуттєвий досвід як такий. Згідно із цією гіпотезою, 
ми не можемо в той чи інший момент знати напевне, що не знаходимося 
вві сні. Якщо ми не можемо знати, що ми не вві сні, значить, ми ніколи не 
можемо бути певні, що це відбувається наяву. Гіпотеза сну тлумачить увесь 
досвід людини як ілюзорний, бо навіть момент прокидання може бути лише 
частиною сну. «<…> Я явно впевнююсь у відсутності переконливих ознак 
або досить певних знаків, завдяки яким можна чітко відмежувати неспання 
від сну…» – пише Декарт (там само: 23). Це, своєю чергою, дозволяє йому 
припустити те, що ми не маємо переконливої причини вірити, що бодай 
щось із нашого сенсуального досвіду – у минулому чи тепер – не є части-
ною сну. Як наслідок ми ніколи не можемо бути певні, що чуттєвий досвід 
допомагає встановити правдивий контакт із зовнішнім світом. Гіпотеза 
сну, таким чином, ставить під сумнів увесь чуттєвий досвід. 

Гіпотезу сну доповнює «Гіпотеза про злого генія», яку розробив Декарт. 
Найперше філософ припускає, що не Бог, а «хитрий і облудний злий геній» 
(Genius malignus) є джерелом істини. Таке припущення є умовним, а сама 
можливість його існування пояснюється таким чином: «<…> буде обачні-
ше, коли, прийнявши протилежну точку зору, я докладатиму всіх зусиль, 
щоб обманювати себе весь час, роблячи вигляд, що всі ці погляди хибні і 
вигадані, доти, доки не похитну свої упередження настільки, що вони не 
зможуть схилити мою думку більше ні в один, ні в другий бік, аби надалі 
моє судження не підпадало під вплив поганих звичок і не збилось з прямо-
го шляху, який може привести до пізнання істини» (там само: 25). Якщо 
припустити існування «хитрого і облудного злого генія» як джерела істини, 
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то слід погодитися з тим, що він ошукує кожного і таким чином, що людина 
про це не знає. Він вигадує ідеї, які є недостовірними, але такими вигляда-
ють. Згідно з цією гіпотезою, засобів з’ясування, щó є істинним, не існує. 
Хоч як би ми силкувались підібрати критерій чи спосіб визначити, щó є іс-
тинним, а щó – хибним, наші зусилля були б лише частиною планів «злого 
генія». Декарт не обстоює думки про те, що такий злий дух існує, водночас 
не відкидає можливості такого сценарію. Виходячи з того, що будь-яке 
знан ня потребує з’ясування його певності, припущення про існування 
«злого генія» означає, що ми ніколи не можемо бути до кінця певними 
щодо знань, джерелом яких є розум. 

У розвитку скептичних поглядів саме гіпотеза про злого генія відіграла 
величезну роль відтоді, як Декарт запропонував її, – переконує історик 
скептицизму Р. Попкін (Popkin 2002: 62). Забігаючи наперед, зазначимо, 
що саме ця частина Декартової праці найбільше надихнула письменників 
ХХ–ХХІ ст. Переконливими й цікавими в цьому зв’язку постають наведені 
теоретиком скептицизму приклади із сучасної літератури – антиутопії Єв-
генія Замятіна «Ми», Олдоса Гакслі «Цей прекрасний новий світ», Джор-
джа Оруелла «1984». У художньому світі цих романів герої перебувають у 
ситуації тотального контролю – інтелектуального, морального – як наслід-
ку використання різних технологій купкою тоталітарних правителів, що 
постають авторськими варіаціями Декартового «злого генія». «Війна – це 
мир», «Свобода – це рабство», «2+2=5» і є якраз тим обманом, на який за-
програмовують громадян демони в людській подобі. Ці приклади не лише 
переконливо розвивають картезіанську гіпотезу, але й як маркери скептич-
ного мислення застерігають людину від хибних міркувань. 

Наступним кроком після усвідомлення можливого існування людини у 
світі сну та під орудою злого божества є одна певна річ, а саме: хоч би  що 
я ставив під сумнів чи чому, аби сумніватися, я маю існувати. У «Другому 
розмислі» Декарт розгортає принцип Cogito, ergo sum – «Я мислю, отже, я 
існую», який є як відповіддю на метод про сумнів, так і свідченням певності 
існування, наявності свідомості.

Теза про вроджені ідеї, тобто такі, що передують досвіду, представлена 
в «Третьому роздумі» й розвиває ідеї Платона. Однією з них є ідея про 
існування Бога. Якщо Бог – вічний, усезнаючий, то й зумовлені його існу-
ванням ідеї теж є такими. 

Декарт пов’язує помилки та хибність ідей із самою людиною. У «Чет-
вертому роздумі» йдеться про джерело помилок – людську волю. Раціона-
лістичне тлумачення витоків людських помилок пов’язує останні з тим, що 
ідеї не є ясними (clear) та чіткими (distinctive). Повертаючися знову до 
проб леми людського досвіду, він стверджує, що ті ідеї, які ґрунтуються на 
чуттєвому досвіді, можуть бути помилковими, бо вони можуть бути ясни-
ми, але не чіткими. «…Щоразу, як я утримував волю в межах мого знання 
й вона висловлювала судження тільки про речі, що ясно й чітко пізнаються 
розумом, я не міг помилятися» (Декарт: 52).
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Насамкінець філософ висновує, що існує багато речей, які ми знаємо з 
абсолютною певністю, а саме: це певно, що я існую, що Бог існує і він не 
злий демон; що всі ідеї, які є ясними та чіткими, істинні; математичні тео-
реми, через те, що вони ясні й чіткі, теж істинні; і, нарешті, що світ за 
межа ми наших ідей існує.

В англійській рецепції, яку представляє Б. Рассел, важливість теорії піз-
нання Декарта для подальшого розвитку філософії бачиться як незапереч-
на. В «Історії західної філософії» він оцінює її таким чином: «Більшість 
філософів після Декарта надавали великого значення теорії пізнання, і 
тим, що вони так чинили, вони значною мірою зобов’язані йому. “Я мислю, 
отже, я існую” робить свідомість більш достовірний, ніж матерію, і мій 
розум (для мене) більш достовірним, ніж розум інших. Тобто в будь-якій 
філософії, котра бере свій початок у філософії Декарта, існує тенденція до 
суб’єктивізму і до визначення матерії як єдиного, щó можна пізнати, якщо 
взагалі можна щось пізнати шляхом висновування на основі того, що відо-
мо про розум. Ці дві тенденції існують і в континентальному ідеалізмі, і в 
британському емпіризмі, але в першому це проголошується з урочистістю, 
в останньому – визнається з прикрістю» (Рассел: 72–74). Рассел найбільше 
цінує в Декартовій філософії пізнання вироблений ним метод сумніву. 
«Конструктивна частина теорії пізнання Декарта значно менш цікава, ніж 
його більш рання негативна частина» (там само: 75). «Метод критичного 
сумніву <…> мав велике філософське значення. З точки зору логіки було 
ясно, що він лише в тому разі міг принести позитивні результати, якщо 
його скептицизм мав був десь припинитися» (там само).

Думки науковців розходяться щодо того, подолав Декарт сумнів чи ні.  
І ми не беремося давати однозначну відповідь на це запитання, натомість 
звернемо увагу на таке: структурно-композиційно «Метафізичні роз-
мисли» закріплюють тезу радше про подолання сумніву, ніж про його не-
переборність. 

Картезіанське тлумачення сумніву дозволяє виокремити такі його ха-
рактеристики. По-перше, методологічну, коли сумнів є вольовим рішен-
ням, тактикою в досягненні істинності знань. Аби здобути достовірне зна-
ння, слід обов’язково засумніватися: «...з усіх думок, які я вважав раніше за 
істинні, не випадає жодної, стосовно якої я міг би тепер не сумніватися» 
(там само: 25). По-друге, сумнів є іманентною рисою людської свідомості: 
«…розум вже переконував мене, що так само старанно я повинен утриму-
ватись від визнання як речей не зовсім достовірних і незаперечних, так і 
речей явно хибних» (там само: 22). Неупередженість як шлях до істини 
може бути досягнута й умовною, тимчасовою відмовою від незаперечних 
припущень. І насамкінець, по-третє, сумнів долається здобуттям істинних 
знань. 

Скептицизм Рене Декарта щодо певності людського досвіду і знань про 
зовнішній світ є тактичним. Таким чином, той тип сучасного скептика буде 
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близьким до Декартового, який скептичне мислення не вважає абсолютом, 
але зробить його ефективним засобом пізнання, який з обережністю тлу-
мачитиме людський досвід, водночас не зневаживши його на користь влас-
них симпатій до інших точок зору. І нарешті, сумнів щодо суспільних догм, 
визначених владними інститутами, має спонукати до тих критичних думок, 
що їх виголосив чотириста років тому французький мислитель, сформулю-
вавши гіпотезу про «злого генія».

Скептицизм Декарта є надзвичайно важливим для подальшої розробки 
скептичного дискурсу. Крім того, картезіанська філософія слугує май-
данчиком полеміки для сучасних філософів. Гілері Патнем розбудовує 
свою концепцію у формі дискусії, контраргументації до Декартової гіпо-
тези про «злого генія». Лінгвіст Ноа Хомський вважає, що лінгвістичні та-
ланти люди ни є вродженими. Про це він розмірковує у книзі, назва якої 
віддає належне досягненням Декарта у вивченні цієї проблеми: «Cartesian 
Linguistics».

5. (Не)скептичний Девід Г’юм 

Філософію шотландця Девіда Г’юма визначають по-різному. В оцінці 
Р. Попкіна, вона є поєднанням емпіризму та скептицизму (Popkin 2002). 
Така синкретична конфігурація критично важлива для нашого досліджен-
ня, бо, з одного боку, позиціонує Д. Г’юма поруч з представниками британ-
ського емпіризму, з другого – протиставляє його Джону Локку, Джорджу 
Барклі характеристикою скептичного, відводячи йому особливу роль в іс-
торії британського емпіризму. Ідеться про типологічно й історично відмін-
ні «емпіризми». Старт дає філософія Дж. Локка, підсумовує – філософія 
Д. Г’юма, яку визначають як «ірраціоналістичний епілог емпіризму» (Анти-
сери). Тому їхні імена з’являються окремо, поруч або протиставляються 
залежно від спільності чи відмінності поглядів. Стисло прокоментуємо дві 
засадничі складові філософії Г’юма, з яких ми розпочали, зважаючи і на 
їхню виняткову цінність для розуміння сучасного британського інтелектуа-
лізму. 

Як відомо, емпіризм (грец. empeiria – досвід) – напрям у теорії пізнання, 
що визнає чуттєвий досвід джерелом знань і стверджує, що все знання 
ґрунтується на досвіді. При цьому інша пізнавальна здатність людини – ро-
зум – розглядається в емпіризмі лише як сполучення і перекомпонування 
того матеріалу, що даний у досвіді, а також як здатність, що у принципі 
нічого не додає до змісту знання. У методологічному плані емпіризм – це 
принцип, відповідно до якого життєва практика, мораль і наука повинні 
базуватися винятково на відповідному досвіді. Якщо емпіризм проголо-
шує, що основний зміст наукове пізнання отримує з чуттєвого досвіду, то 
раціоналізм – через діяльність розуму. 

Г’юм радикально проблематизує емпіричну парадигму. Український до-
слідник британо-американського скептицизму Олексій Панич стверджує: 
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«Ще більш важливим є те, що на своєму зламі епістемологія перетнулася у 
нього [у Г’юма] з праксеологією та аксіологією і питання про сутність “ре-
чей“ навколишнього світу перетворилося, врешті-решт, на питання про 
сенс цього світу як такого для нашої життєвої практики» (Панич 2007: 
350). І в такому поєднанні воно залишається актуальним дотепер та, на 
думку дослідника, «…стосується насамперед англомовного, британо-аме-
риканського філософування, яке значно меншою мірою, ніж філософуван-
ня “континентальне“, піддалося в двадцятому столітті впливу таких поста-
тей, як Гегель, Маркс, Ніцше, Гуссерль та Гайдеґер» (там само: 351). Вплив 
Канта на філософування англомовне та континентальне у ХІХ–ХХ ст.  
О. Панич вважає багато в чому паралельним і альтернативним впливові  
Д. Г’юма, а не певним наступним, після Г’юма, кроком у зміні філософ-
ської парадигми (там само). «Адже Кант, так само як і Г’юм, ставить своє 
основне епістемологічне питання не про те, “чи можливе знання?”, а “як 
можливе знання?”. Питанням, що визначає водорозділ між двома філософ-
ськими традиціями – англомовною, яка склалася під впливом Г’юма і всьо-
го спадку емпіризму, і тією гілкою континентальної, яка склалася під впли-
вом німецької класичної філософії, О. Панич вважає таке: чи є скептицизм 
певним етапом філософування, що можна і слід перерости? Кант, Фіхте, 
Гегель, хоч і виходять з різних міркувань, відповіли б на це запитання 
ствердно (там само: 352). Відповідь у межах Г’юмової традиції дослідник 
пропонує визначати як “Г’юмове коло”, що в нього вписано трикутник: 
“пересічна думка–дог матична філософія–скептична філософія”. Найбільш 
активною ланкою цього кола, рушієм поступу є скептицизм, дві інші харак-
теризуються певною інертністю. «Постійне, аж до сьогодні, повернення 
британської епістемології до «проблеми скептицизму» і пошуку все нових 
шляхів його «остаточного подолання» якнайкраще свідчить про те, що фі-
лософська традиція досі продовжує рухатися “г’юмівським колом”…» (там 
само).

За масштабом впливу на розвиток англомовної філософії ХХ ст. з-поміж 
усіх модерних філософів Г’юму віддано першість, крім цього він не має 
скільки-небудь серйозної конкуренції (там само: 350), адже для переваж-
ної більшості філософів, вихованих в англомовній традиції ХХ ст., власне 
у Г’юмовому спадку зосереджена основна філософська проблематика мо-
дерну. Для такого підходу характерна думка Р. Попкіна про те, що Г’юм у 
середині XVIII ст., мабуть, «був єдиним живим скептиком» і спричинив 
«монументальну кризу західної філософської думки». «Г’юмова дилема на-
прикінці Книги 1 «Трактату» виглядає дилемою модерної людини, яка до-
шукується знання та правди про світ, але є відрізаною від нього силою 
скептицизму; яка мусить believe, але не може виправдати те, що вона 
believes» (цит. за: Панич 2007: 349). 

Ці оцінки є частиною нової традиції рецепції Д. Г’юма, яка була закла-
дена на початку ХХ ст. І, схоже, що далі, то більш осучаснюватиметься 
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Г’юмів спадок. Тим більше подивовуєшся з тієї невизнаності філософа за 
життя, яка, треба розуміти, стала його глибинною внутрішньою драмою. 
«Трактат про людську природу» – це основна філософська праця Г’юма. 
Том І та Том ІІ були опубліковані в 1739 р., Том ІІІ – у 1740-му. Уточненням 
у підзаголовку – «Спроба запровадження експериментального методу мір-
кувань про об’єкти моралі» – автор засвідчував істотні риси нового розу-
міння філософії, зокрема те, що на основі спостережень та експеримен-
тального методу Ньютон створив образ фізичної природи; тепер залиша-
ється застосувати цей метод і до людської природи – не лише до об’єкта, а 
й до суб’єкта (Г’юм: 504–505). Опершись на досвід і спостереження, він 
береться за з’ясування «людської природи» – емпірично та систематично. 
У сучасників його міркування про людську природу не викликали особли-
вої зацікавленості (Антисери: 503–504). «Г’юму не вдалося увійти в ака-
демічне середовище через демонстративно атеїстичні та релігійні погляди. 
У 1744–1745 рр. він безуспішно намагався зайняти посаду керівника кафе-
дри філософії моралі в університеті Единбурґа, а в 1751 р. його кандида-
тура на посаду професора кафедри логіки університету Ґлазґо була від-
кинута» (там само). Американський дослідник літератури Ернест К. Мосс-
нер (Ernest C. Mossner), автор найкращої на сьогодні біографії філософа 
(Mossner 2001), у передмові до британського видання «Трактату» 1984 р. 
пише про встановлення у XVIII ст. такої традиції його коментарів: «від усі-
чених до навмисно хибних тлумачень, головним чином Тому першого 
«Про розуміння», та примітивних насмішок і відкидання будь-якої спроби 
обґрунтованого спростування» (Мосснер: 19). Натомість співвітчизники 
більше оцінили історичну працю Г’юма «Історія Великої Британії», приміт-
но, що й нині в каталозі Британського музею (принаймні в 1980 р.) Г’юма 
визначено як «історика»55. Есеїстика, яку він створив після «Трактату», теж 
принесла авторові успіх. Особливо тепло англійського інтетектуала при-
ймали в салонах Парижа, коли впродовж 1764–1766 рр. він виконував 
обов’язки секретаря британського посольства у Франції (Ярошевець: 291). 
Якщо у Британії він зажив слави скептика, учення якого підривало христи-
янську доктрину і всі принципи існування як такі, то французи називали 
його le bon David і шанували мало не як героя. Неупереджене вивчення 
спадку Г’юма (і найперше «Трактату») розпочалося, як пише Мосснер, у 
1905 р. з виходу статей Кемпа Сміта (Norma Kemp Smith) «Натуралізм 
Г’юма», які згодом переросли в книгу «Філософія Девіда Г’юма» (1941), що 
стала класикою дослідження вчення філософа (Мосснер: 27). За спогадами 
Стюарта Гемпшіра (Stuart Hempshire), у 1930-х більшість науковців, осо-
бливо в Оксфорді, ще не розглядали Г’юма всерйоз. Приблизно тоді ж була 
започаткована нова традиція коментування його вчення. Наслідком перечи-
тування «Трактату» стало передовсім спростування усталених догматичних 

55 Це спостереження належить Р. Попкіну (Popkin 1980: 237).

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

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


53

На підступах до концептуалізації: уроки філософії

інтерпретацій, у яких філософ поставав великим скептиком. І вже Ісайя 
Берлін писав про свого співвітчизника, що ніхто не мав такого резонанс-
ного та глибокого впливу на історію філософії, як він, а Бертран Рассел 
визнав, що власний шлях у філософії він бачить як шлях від Декарта до 
Г’юма (Russel: 27). Принагідно зазначимо: той факт, що ми можемо читати 
«Трактат» українською56, теж можна пояснити цією новою якістю зацікав-
леності спадком найвизначнішого з британських філософів.

Що спричинилося до такої доволі радикальної ревізії – чи то Г’юмів 
скептицизм перестав бути відштовхуюче універсальним, яким видався пер-
шим його читачам, чи саме така його якість стала наразі актуальною? Від-
повідь, гадаємо, якраз у третьому: він був повніше прочитаний. Так чи так 
справа навіть не у тлумаченнях, а в тому, наскільки уважно його читають. 
Теперішні ж студії Г’юма – це постійні й активні дебати в межах того інтер-
претаційного поля, розбудова якого розпочалася після 1930-х років. Г’юмів 
скептицизм почали сприймати ті філософи, котрі, як і сам Г’юм, відчули, 
«що немає надії на раціональне розуміння структури реальності». Мосснер 
покликається на Гемпшера, котрий проводить паралель між Г’юмом та 
останніми працями Вітґенштайна. «Обидва розглядають філософію як сво-
го роду “антропологію знання”» (Мосснер: 28). Ревізія Г’юмового спадку, 
яку ми спостерігаємо в академічній думці Великої Британії та США впро-
довж ХХ ст. і на поч. ХХІ ст., не лише збагачує філософію, а й розширює 
поле залучуваності його теорії пізнання в царині літературознавства.

Літературознавство останніх десятиліть підхопило інтерес до «перечи-
таної» теорії Г’юма, і наразі спостерігаємо її актуалізацію, зокрема, у сту-
діях літературного скептицизму. Але й раніше, ще з 1950-х, літературно-
критичний дискурс набутки філософії емпіризму охарактеризував як важ-
ливий чинник формування та ґенези англійського роману. Коли наука в 
особі англійських емпіриків почала усвідомлювати значення індивідуаль-
ної зустрічі зі світом, відповідний зсув відбувся і в літературі. Про це пише 
Ієн Вотт у розвідці «The Rise of the Novel» (1957). Новий підхід до освоєння 
світу, який передбачав формування ідей на основі радше власного досвіду, 
ніж засвоєння вже існуючих знань, невід’ємний від народження роману 
(Watt). Генрі Філдінґ заявив про те, що роман найкраще представляє «при-
роду людини». Щоденні події життя мають у літературному творі репрезен-
тувати зустріч людини зі світом. «Конкретні люди за конкретних обста-
вин», і з цим роман може впоратись якнайкраще – на відміну від інших 
жанрів, стверджує Вотт. У XVIII ж ст. література не лише засвоювала уроки 
філософії, а й фіксувала зсув у свідомості людини, як наслідок впливу но-
вої парадигми. Зазирнути в себе, виробити власне судження про світ у 
щоденній зустрічі з ним – ці уроки емпіризму добре засвоїли романісти 

56 До 2003 р. вітчизняному читачеві «Трактат» був доступний лише російською 
мовою (його перекладали двічі – у 1906 і 1966 рр.), якщо, ясна річ, не брати до ува-
ги текст мовою оригіналу. Український переклад здійснив Павло Насада.
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XVIII ст. Наведені нижче фрагменти пропонують погляд на таку зустріч зі 
світом: перший – очима філософа, другий – очима письменниці, причому 
сучасної. 

<…> я можу зважитись стверджувати про <…> людей, що вони є не що інше, 
як нагромадження або набір різноманітних сприйнять, які змінюють одні од-
них з незбагненною швидкістю і перебувають у постійному плині, у постійно-
му русі. Очі не можуть обертатися в очницях без того, щоб не змінювалися 
наші сприйняття. Наші думки ще мінливіші, ніж зір, а всі інші наші відчуття і 
здатності вносять свою частку у ці зміни, і немає такої унікальної сили душі, 
яка б залишилася незмінно тотожною більше, ніж на одну мить… (Г’юм: 245)

<…> реальне життя далеке від того, з чим його порівнюють. Дослідіть, напри-
клад, звичайну свідомість упродовж звичайного дня. Свідомість сприймає 
міріади вражень – нехитрих, фантастичних, швидкоплинних <…>. Вони звіду-
сіль проникають у свідомість неперервним потоком <…>. Життя – це не серія 
симетрично розташованих світильників, а ореол, що світиться. 

Чи читала Вірджинія Вулф, заклик якої в її програмному есеї «Сучасна  
художня проза» синхронізується із твердженнями Девіда Г’юма, його 
«Трактат про людську природу» – невідомо, та саме в цій своїй основній 
філософській праці англієць розгорнув положення того типологічного різ-
новиду емпіризму, який став домінуючим в останні три століття. Із суті 
емпіризму «Трактат» розпочинається: 

Усі перцепції людської свідомості (mind) зводяться до двох чітко відмінних 
один від другого видів, які я називатиму враженнями та ідеями. Різниця між 
двома видами полягає в ступені сили і глибини їхнього впливу на нашу свідо-
мість, завдяки яким вони оволодівають нашими думками чи розумом. Ті пер-
цепції, що проникають у нас з найбільшою силою і натиском, ми можемо на-
звати враженнями (impressions). Я розумітиму під цим терміном усі наші від-
чуття, пристрасті та емоції, коли вони вперше з’являються в душі. Ідеями я 
називатиму бліді образи таких вражень у процесі мислення і міркування 
(Г’юм: 37).

Враження та ідеї Г’юм поділяє на прості та складні (скажімо, смак, запах, 
колір яблука – це прості враження). Враження та ідеї завжди відповідають 
одні одним. Далі в тексті «Трактату» ця теза повторюється, часóм зміню-
ється лише порядок наступності: «Кожна реальна ідея повинна породжу-
ватися якимось враженням» (там само: 244). Користуючись прикладом са-
мого Г’юма, ми не можемо мати ідеї смаку ананаса, не скуштувавши його. 
Заради справедливості наведемо й іншу цитату: «…ідеї не завжди неспро-
можні передувати відповідним враженням» (там само: 40). Наведена цита-
та, по-перше, засвідчує, що принцип первинності вражень («відчуттів, при-
страстей та емоцій») щодо ідей – основний, але не абсолютний. По-друге, 
суґестує діалектичність Г’юма, що пронизує ввесь текст трактату.
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Англійські письменники слідом за англійськими емпіриками беруть 
курс на «сенсуалізм» (sensationalism) – і ті, й інші покладаються на суб’єк-
тивну матерію як єдино обґрунтовану основу знань та філософських тео-
рій. У Розділі 3 ми звернемося до новітніх літературних практик ХХ–XXI ст. 
і подивимося, наскільки принцип первинності вражень й емпірична пара-
дигма в цілому «забезпечують» певність знання у фікційному світі.

Придивимося уважніше до другої складової формули Г’юмової філосо-
фії – скептицизму. Дослідники літератури часто цитують ті рядки з «Трак-
тату», які повною мірою і лаконічно формулюють його основну думку:

Втім, у всіх випадках життя ми повинні зберігати скептицизм. Якщо ми віри-
мо, що вогонь гріє, а вода освіжає, то це тому, що думати інакше означало б 
зазнати надто великих страждань. Мало того, навіть філософами ми повинні 
ставати тільки завдяки скептичним принципам і своїй схильності присвятити 
себе цим заняттям. Коли розум активний і крім того відчуває таку схильність, 
ми повинні з ним погоджуватися. Якщо ж ні, то він не має права нами керува-
ти. (там само: 259)

Скептицизм, до якого закликає Г’юм, не залишає байдужим не лише через 
простоту і переконливість формулювання його суті, а й через те, що, ви-
йшовши за межі філософської категорії, такий скептицизм пропонує себе 
як універсальну модель поведінки: «у всіх випадках життя» й «аби не за-
знати надто великих страждань». Він є практикою активного розуму тоді, 
коли не активний розум «не має права нами керувати». Г’юм, закликаючи 
зберігати скептицизм, або дотримуватися скептичних принципів, імпліцит-
но застерігає від дрімоти розуму. Цей урок добре засвоїв Кант, котрий 
казав, що вчення Г’юма поклало край його догматичній дрімоті. Отож 
скептицизм – це активна позиція мислячої людини, а не відчай чи негація. 

Яким є скептицизм Девіда Г’юма? Єдності в його оцінках немає. Най-
більш узагальненим є той підхід, який вказує на поєднання в ньому ради-
кальної та поміркованої форм. Р. Попкін та А. Стролл вважають, що теорія 
знання Г’юма містить скептичний парадокс, суть якого полягає в наступно-
му. Оскільки будь-яке твердження є певним, воно стосується відносин між 
ідеями і не містить значень, пов’язаних зі світом факту. З огляду на те, що 
будь-яке твердження містить частину знання про факт, воно є лише мож-
ливим (probable) і ніколи не є певним (certain). Отже, певність (certainty) 
щодо світу факту неможлива. Таким чином, ми ніколи не можемо здобути 
певності про минуле, теперішнє чи майбутнє. Цю форму скептицизму аме-
риканські дослідники визначають як радикальну (Popkin 2002: 91) і тим 
підтверджують тезу про недочитаного Г’юма й у відповідному розділі істо-
рії скептичної філософії про його натуралізм навіть не згадують. 

Чи сам Г’юм зараховував себе до радикальних скептиків? Звернімося 
до тексту «Трактату». Відповідь знаходимо в розділі І частини IV – «Про 
скептицизм стосовно розуму»:
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Якби мене зараз запитали <…>, чи дійсно я належу до числа скептиків, які 
вважають, що все таке непевне і наші судження ані в чому не можуть мати 
жодних мірил істинності і помилковості, то я відповів би, що це питання ціл-
ком зайве і ані я, ані будь-хто інший ніколи не дотримувався цього переконання 
щиро і постійно. Природа в силу постійної і незмінної необхідності наказала 
нам робити судження незгірше того, як ми дихаємо і відчуваємо. (Г’юм: 191) 

У цих рядках Г’юм, наскільки це можливо, відмежовується від тотального 
скептицизму. А далі номінує скептицизм як природну необхідність пізнан-
ня. Природа, у його розумінні, наділена й механізмом зворотної дії – зни-
щувати силу всіх скептичних аргументів, аби ті не мали значного впливу на 
пізнання. Людина теж володіє інструментарієм, бо якщо скептичні сумніви 
є наслідком глибокого та інтенсивного міркування, то подальше міркуван-
ня лише підсилить сумніви, а от подолає сумніви «безтурботність і брак 
уваги», – переконує Г’юм (там само: 218).

Концепт природи постає важливою складовою цього фрагмента і 
«Трактату» в цілому – він якраз пом’якшує радикалізм скептицизму. Остан-
німи роками саме природа та її значення у «Трактаті» є предметом заці-
кавленості коментаторів Г’юма. Ключовим у таких студіях є той фрагмент 
у тексті, де семантика образу актуалізується у зв’язку з украй критичним 
станом, у якому опиняється філософ-наратор. Практики скептицизму  
досягають апогею – змінюється регістр. Ось як автор описує свій стан: 
«Інтенсивний розгляд різноманітних суперечностей і недосконалостей 
людського розуму так вплинув на мене, так розпалив мої мізки, що я гото-
вий відкинути будь-яку віру, будь-які міркування і не можу вважати будь-
яку думку ймовірнішою чи правдоподібнішою, ніж інші» (там само: 258). 
Далі фіксуємо зміну в наративі, рух від логічно вибудуваної рефлексії до 
розпачу, розгубленості і зосередженості уваги наратора на тих моментах 
власного життя, які виходять за межі філософії, – ідеться про звичайні 
людські відчуття. Г’юм скаржиться на повне сум’яття, яке вже не лише сто-
сується його інтелектуальної діяльності, а й позначається на властивостях 
тіла – йому здається, що він «зовсім позбавлений можливості використову-
вати свої частини тіла і здатності». Отже, ланцюжок скептичних міркувань, 
що їх ретельно вибудовував філософ, виявляється на практиці малоефек-
тивним. Теорія відступає, поступаючись місцем досвіду. Далі наратор мір-
кує таким чином: якщо розум не може впоратися, тоді сама природа змо-
же. Розпалені мізки, або «філософська меланхолія», або «химери» – від 
цього здатна зцілити лише природа. І Г’юм знає як: «Я обідаю, граю в трик-
трак, спілкуюся і веселюся зі своїми друзями; і коли після трьох-чотирьох 
годин дозвілля я повертаюся до цих роздумів, вони здаються такими холод-
ними, неприродними і жалюгідними, що не можу змусити себе знову ними 
зайнятися» (там само: 259). «Чи слід протидіяти природі?» – запитує себе 
оповідач і дає негативну відповідь. 

Вважаємо, що цей рух або поворот із царини насиченої переконливої 
філософської рефлексії в царину природи (психології, психофізіології), 
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який відбувається в заключному розділі книги, є сутнісною частиною і його 
книги, і його теорії в цілому. На цьому наголошують сучасні коментатори 
Г’юма. Більшість з них визнає дуалізм чи здвоєність Г’юма, як-от Девід 
Ф. Нортон (David Fate Norton), редактор «Кембриджського довідника з 
Д. Г’юма» і автор праці «Девід Г’юм: мораліст із здоровим глуздом, скеп-
тичний метафізик» (Norton 1982, 2009). Дискусії ж відбуваються більшою 
мірою довкола проблеми поєднання скептичного та ствердного або ж на-
туралістичної складової. Колективна монографія «The New Hume Debate» 
за редакцією Руперта Ріда та Кеннета Рікмена, що вийшла друком 2000 р., 
відображає стан цієї полеміки, її деталі, зрештою, залишаємо філософам 
(Read, Rickman). «Новий Г’юм» для дослідників літератури цінний перед-
усім леґітимізацією дуалізму його філософії. Дуалізм спричинив розма-
їтість означень якості його скептицизму – «розумний», «оптимістичний» тощо.

Повернімося до тексту «Трактату». На кінець розділу Г’юм остаточно 
поєднує скептичне і нескептичне (природне). Як наслідок цього синтезу 
з’являється нове уточнене визначення скептика: «Справжній скептик з не-
довірою ставиться не тільки до своїх філософських переконань, але й до 
своїх філософських сумнівів, однак ніколи не відмовляється від безневи-
нного задоволення, які можуть принести йому і ті, і ті» (там само: 262). 
Таким чином, «Г’юмове коло» (за Паничем) набуває й естетичного виміру.

Отже, Г’юм не вбачає протиріччя між практикою скептицизму і вироб-
ленням власної світоглядної системи, між філософською рефлексією та 
природою, а мислить їх як можливе сусідство. Крім того, на його думку, 
сумнів незгірш може бути об’єктом скептицизму. Г’юмів дуалізм пропонує 
таку модель скептицизму, яка імпліцитно містить нескептичне, і хоч би 
чим було це нескептичне, воно завжди мається на увазі.

Не менш актуальними сьогодні бачаться міркування англійського філо-
софа про релігію, викладені ним у «Діалогах стосовно природної релігії». 
Те, що не доступне досвіду, – не можна довести, тож у нього можна лише 
вірити. Бог не може бути пізнаним філософією, тому Бога й Одкровення 
Г’юм уважав цариною віри, а не філософії. Релігія є сутністю людини, в її 
основі – почуття страху та надії. «Ми не можемо перестати вірити, але ні-
яка віра не може бути заснована на розумі». Віра, за Г’юмом, – нерозумна, 
вона поза розумом. 

«Новий» Г’юм створює широке поле залучуваності у вивченні та теоре-
тизації епістемологічного скептицизму в сучасній британській художній 
літературі.

6. «Іронізм» Ричарда Рорті

Американський філософ, представник некласичної філософії Ричард 
Рорті запропонував таку категоризацію мислителів: «метафізики» та «іро-
ністи» (ironists). Метафізики переконані, що істина знаходиться «поза» (out 
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there), вона іманентна природі. Іроністи ж віддають перевагу іншому по-
гляду на світ: істину радше створюють, ніж відкривають (Рорти: 22).

Герой плюралістичного неопрагматизму – «ліберальний іронік» чи «ін-
телектуальний іроніст» – виявляється типологічно близьким до скептика. 
Р. Рорті, хоч і переконаний, що «останнє, чого б хотів чи чого б потребу-
вав іронічний теоретик, – це теорія іронізму» (там само: 130–132), усе ж 
формулює риси, іманентні такому типу інтелектуала, як «іронічний теоре-
тик» чи «іронік». Його формулювання пов’язують якість сучасного інте-
лектуала з автономністю та з відкритістю до різночитань минулого, у тому 
числі власного. У відомій праці 1989 р. «Випадковість, іронія та солідар-
ність» читаємо таке: «Спільна риса всіх іроніків полягає в тому, що вони не 
сподіваються з’ясувати свої сумніви відносно кінечного словника за допо-
могою чогось більшого, ніж вони самі. Це означає, що їхній критерій 
з’ясування сумнівів, критерій самовдосконалення – це радше автономія, 
ніж причетність до якоїсь іншої сили, ніж вони самі. Будь-який іронік може 
міряти свій успіх минулим, але не так, співвідносячи своє життя з ним, а 
переописуючи його у своїх власних термінах так, щоб бути в змозі сказати: 
«Так я хотів»» (там само).

Ричард Рорті – редактор книги «Лінгвістичний поворот» (1967), він за-
кликав до переорієнтації з пізнання істини на розмову, зауваживши, що 
настанова про «дзеркально точне» відображення об’єктивної реальності 
чи кореспондентна теорія істини57 вичерпали себе в постмодерністському 
світогляді. Сучасні епістемологічні підходи розширюють проблему скепти-
цизму й літератури як у зв’язку з проблемою репрезентації, так і через 
відмову «філософій» постмодернізму від претензії на володіння істиною.  
У розумінні останніх істина створюється, це характеристика мови, через 
те істин багато і питання не в тому, яка з них найкраще відображає дій-
сність, а в тому, яка з них корисніша (Шевченко). «Власне світ, який по-
збавлений описувальної активності людей, не може бути ні істинним, ні 
хибним» (там само: 24). 

У спадку Р. Рорті ми виділили три моменти, які мають особливу цінність 
для нашого дослідження. Окрім (1) концепції «іронізму» та (2) «непрагма-
тичного діалогу», (3) це міркування про жорстокість, про які йтиметься у 
главі 25. Зауважимо, що й інші ідеї та концепти не лише неопрагматизму 
(Р. Рорті), а й прагматизму (Дж. Дьюі та І. Берліна) є продуктивними в оцін-
ках сучасного роману, у тому числі коли вони суголосять ідеям класичної 
англійської філософії чи презентують їх у новому світлі. Такі ситуації резо-
нансу мають за причину певну типологічну спорідненість характеру філо-
софської антропології Нового та Старого світів, бо «англійський емпіризм 
і американський прагматизм, з одного боку, а німецький трансцендента-

57 Про неї у книзі «Philosophy and the Mirror of Nature» (1979).
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лізм – з другого, складають методологічну та світоглядну протилежність у 
підході до проблеми людини» (Головко: 8).

7. «Модуси секулярності» Чарльза Тейлора

Поворот до секулярності в повоєнній Великій Британії (і не лише в ній), 
який поступово позбавляв релігію монополії на пояснення дійсності, ста-
тусу загального світогляду для всіх, єдиного джерела цінностей, ідеалів, 
так би мовити, вибору «за умовчанням», створив запит на осмислення як 
можливих наслідків цього процесу, так і складної природи його витоків. 
Відповіддю на цей запит стала розробка доволі потужної сучасної теорії 
секуляризації58, яка є співмірно важливою та актуальною і для гуманітарис-
тики, і для соціальних наук. Наративи секуляризації – відмінні, і хоча вони 
більш єдині у визначенні аксіологічної суті поняття секуляризації (секуляр-
ності), усе ж по-різному тлумачать найближчі та віддалені наслідки цього 
процесу: від категоричного судження про «відсутність соціально важливої 
релігії узагалі» (Bruce: 42) до більш поміркованих, котрі не вважають від-
мову від віри кінцевим наслідком (Тaylor). У тому, що забуття про Бога 
зробило значно менший поступ, ніж про це говорять, переконаний і Лєшек 
Колаковський, відомий польський філософ, історик філософії, ім’я якого 
тривалий час було пов’язане і з Великою Британією – Оксфордом. 

Значення секуляризму виходить за межі лише відмови від релігії і може 
бути інтелектуальною та політичною категорією. В англійській літературі 
секуляризм тісно пов’язаний з традицією релігійного скептицизму, запо-
чаткованою в добу Ренесансу. Сучасний англійський роман проявляє не-
абияку зацікавленість станом віри в «постхристиянському» суспільстві 
(про це йтиметься в Розділі 3). «Релігія чи її відсутність – тепер здебільшого 
приватна справа. Політичне суспільство розглядається як таке, що склада-
ється з віруючих (усіх відтінків) та невіруючих», – переконаний теоретик 
секуляризації й один із лідерів сучасної філософської думки Чарльз Тей-
лор (Charles Taylor) (Тейлор: 13). 

У теорії Ч. Тейлора, яка відображена в низці його праць, і зокрема у 
ґрунтовному новітньому дослідженні «Секулярна доба» (A Secular Age), 
опублікованому Гарвардським університетом у 2007 р. (укр. пер. І т.: 
2013 р.), «секулярна доба» постає як сучасний стан західної культури і як 
духовний виклик, перед яким у різний спосіб опинилися як віруючі, так і 
невіруючі. Разом з тим Тейлор розглядає секулярність як «глобальне яви-
ще» й у широкому історичному контексті, зокрема «як один із шляхів мо-
дернізації». «…Західна модерність, – пише він, – разом із її секулярністю, є 

58 Термін «секуляризація» часто описується словом «секулярність». Англійською 
обидва теж часто вживаються як тотожні. Щодо терміна «секуляризм» – він позна-
чає здебільшого доктрину, відповідну точку зору. У нашій розвідці секуляризацію та 
секулярність визначаємо як процес, дію, а секуляризм як, певною мірою, результат.
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плодом нових винаходів, наново сформованого розуміння себе, а також 
відповідних практик, і не може пояснюватися у термінах одвічних рис люд-
ського життя» (там само: 46). 

Ч. Тейлор пропонує три «розуміння» або три модуси секулярності 
(secularity). По-перше, «в термінах громадських просторів», маючи на ува-
зі процес «видалення релігії з автономних суспільних сфер» (там само: 15). 
По-друге, секулярність, яка полягає «в занепаді релігійних переконань і 
практик; у тому, що люди відвертаються від Бога й уже не відвідують церк-
ву» (там само: 16). У цьому сенсі, як вважає Тейлор, країни Західної Євро-
пи стали здебільшого секулярними – навіть ті, де в громадському просторі 
ще збережено залишкові посилання на Бога (там само). Третє розуміння 
секулярності пов’язане зі станом віри в суспільстві. «У цьому сенсі пово-
рот до секулярності є, серед іншого, рухом від суспільства, де віра в Бога 
була незаперечною і не піддавалася жодному сумніву, до такого, де віру 
розуміють як певний варіант вибору поряд з іншими, і часто цей вибір не є 
найлегшим» (там само: 16). 

Третій модус секулярності, гадаємо, найбільш цікавий літературі. Ви-
окремимо дві суттєві позиції, сформульовані в його межах. Перша: віра 
перестає бути успадкованою, натомість стає смислом морального, духов-
ного пошуку окремої людини, іншими словами, це не комунітарний, а при-
ватний вибір. Друга позиція: середовище є чинником, що ускладнює вибір 
на користь віри. Секуляризоване середовище, або середовище, яке не вва-
жає віру в Бога аксіомою і пропонує, надто нав’язує альтернативи, робить 
віру складним духовним вибором у суспільстві з панівною «презумпцією 
невіри» (там само: 31)59. 

Контексти віри в минулому та в сучасності є, на думку Тейлора, відмін-
ними і співвідносяться як «наївний» та «рефлективний» (там само: 33). 
«Рефлективна» модель залишає питання щодо віри відкритим, повертаючи 
до надважливості індивідуального досвіду. У зв’язку з цим філософ гово-
рить про «новий обрис досвіду, який спонукає до віри й визначається нею» 
(там само: 44). Ці міркування ще більше увиразнюються в контексті мірку-
вань про т. зв. етику автентичності. «У другій половині ХХ ст. у західних 
суспільствах постала узагальнена культура “автентичності”, або експре-
сивного індивідуалізму, коли кожного заохочують шукати власний шлях, 
визначати власне покликання, “робити щось своє”» (там само: 474). Якщо 
зародження «етики автентичності» дослідник пов’язує з періодом ро-
мантизму, то проникнення в масову культуру стається в десятиліття після 
Другої світової війни або дещо пізніше. «Етика автентичності» не постулює 
приналежність до цілого (держави, церкви, деномінації), унітарність чи ін-
теграцію, а акцентує власний шлях. 

59 Інструментом панівної у британському суспільстві «презумпції невіри» є, на 
думку британського інтелектуала А.Н. Вілсона, котрий народився в 1950-х, ЗМІ, 
університети, медійні інтелектуали та нерішучі теологи (Wilson 2009).
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У перспективі теорії Чарльза Тейлора ті індивідуалізовані сценарії по-
шуку віри, що їх обирають романні персонажі в сучасному британському 
романі, бачаться як форма релігійного пошуку, яка цілком відповідає со-
ціокультурним настановам секулярної доби і втілюється в «етиці автентич-
ності». Секуляризм безпосередньо пов’язаний із сучасним скептицизмом, 
відтак теорія секуляризації допомагає розпізнати маркери секулярної 
доби, не сплутати індивідуальний пошук (шлях), сповнений, як бачимо, за-
програмованого скептицизму, із відмовою чи хибно ототожнити його з 
атеїстичною настановою, а також поглибити розуміння релігійності митця.

8. Скептицизм і постструктуралізм: Дерріда, Ліотар, Бодріяр

Ці троє знаних французьких філософів працювали в межах постструк-
туралізму, який сам по собі є новим етапом критики раціоналізму. Вона 
втілилася в концепціях цих та інших філософів, які продовжують вже у 
пост-постструктуралістську добу багато в чому визначати «філософську 
ситуацію». Оголошена Жаком Дерріда «децентралізація» інтелектуального 
світу означала розрив з минулим способом мислення. У своїй лекції 
«Структура, знак і гра в дискурсі гуманітарних наук» (1966) замість абсо-
лютів чи фіксованих точок він запропонував «вільну гру», в якій відсутній 
центр. Якщо нам вистачить сміливості, ми ввійдемо в цей новий ніцшеан-
ський світ, де не існує фактів, а є інтерпретації, жодна з яких не має стату-
су авторитету, бо не існує жодного авторитетного центру, до якого можна 
звернутися, аби його потвердити (Дерріда 1996: 460). Філософська мета-
фора Мішеля Фуко про «смерть суб’єкта» поставила під сумнів традиційне 
тлумачення суб’єкта, котрий продукує смисли. Та «археологія» західноєв-
ропейського знання, яку він здійснив у праці «Археологія знання» (1969), 
переконувала, що не існує остаточно з’ясованої сутності людини, як і не-
можливо дати визначення суб’єкта. Згідно з концепцією «недовіри до ме-
танаративів», яку сформулював Жан-Франсуа Ліотар у класичній праці 
«Постмодерний стан: доповідь про знання» (1979), «великі розповіді», до 
яких зверталась епоха модерну, такі як діалектика Духу, герменевтика 
смислу, емансипація розумного суб’єкта чи трудящого, ріст багатства, у 
добу постмодерну втратили довіру. Якщо до того ж метанаратив виконував 
функцію істини, бо співвідношення знання з метанаративом леґітимізува-
ло як саме знання, так і соціальні інституції, пов’язані з ним, то недовіра 
спонукала переглянути поняття істини. Ці голоси теоретиків, які виража-
ють постструктуралістський умонастрій, виразно означують розмаїття, 
плюралізм, сукупність точок зору, жодна з яких не має переваги над іншими. 
Останнє бачиться як близьке до постулату пірронізму про рівнозначність 
суджень. 

Постструктуралізм, основою якого є філософія, на відміну від структу-
ралізму, який веде своє походження з мовознавчої сфери, переймає від неї 
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принцип скептичності і поглиблює його. «Будь-яку впевненість у науково-
му методі він розцінює як наївну й навіть отримує якесь мазохістське інте-
лектуальне задоволення від точного знання того, що не можна нічого знати 
точно, будучи цілком свідомим іронії й парадоксу, які це твердження ви-
кликає» (Баррі: 77). Ще однією провідною ідеєю постструктуралістського 
світогляду є лінгвістична тривога, страх щодо можливості досягнути знан-
ня через мову. Мовні знаки постійно плавають на поверхні, значення є 
плинними, як наслідок – чистота значень не може бути ґарантованою. Цю 
фундаментальну ідею виголосив Дерріда у праці «Of Grammatology» 
(1967): «There is nothing outside the text». Наслідком засади постструкту-
ралістського світогляду про текстуальність реальності є характерний для 
деконструкції як практичного постструктуралізму радикальний лінгвістич-
ний скептицизм, коли під сумнів ставиться надійність чи взагалі адекват-
ність мови як посередника комунікації.

Американський філософ Стенлі Кавелл, котрий у своїх наукових пра-
цях виказує наполегливий інтерес до літератури та літературознавчої тео-
рії, у тому числі тієї, яку прийнято називати «континентальною», у бага-
тьох з них не просто віддає належне, а багато пише про постструктураліст-
ську філософію Дерріда, як і коментує її межі, починаючи з «A Pitch of 
Philosophy» (1994). Сприйняття Кавеллом французької теорії може бути 
іронічним. Приміром, у наведеному далі фрагменті його студії 1997 р. 
«Contesting Tears: The Hollywood Melodrama of the Unknown Woman» да-
ється оцінка деконструкції, яка на практиці реалізує фундаментальну ідею 
постструктуралізму про текстуальність реальності: 

This connection [to textuality] suggests to my mind an ironic connection between 
deconstruction and logical positivism, a consequence, of course, of their different 
hositilities toward the metaphysical; but equally a consequence – less noticeable 
because more widely shared – of their hostilities toward the ordinary, construed as 
a banal, the staple of melodrama. (Cavell 1997: 39)

Ворожість до метафізики та до повсякденного є частиною концепції тек-
стуальності, вважає Кавелл, автор праці «In Quest of the Ordinary». Як 
справедливо зауважив Роджер Белл, ми завжди очікуємо від Дерріда «над-
звичайних прочитань тексту, але аж ніяк не банальних», що бачиться ним 
як продовження давньої практики в межах феноменологічної традиції пе-
ретворювати повсякденне на дивне60. До слова, Р. Белл досліджує відмін-
ності між британо-американською аналітичною та континентальною філо-
софією, що, як відомо, мають тривалу традицію поляризації, що й пояснює 
його інтерес до рецепції Кавеллом теорії Дерріда, – обидва є яскравими 
репрезентантами цих двох традицій. За цим ланцюгом рецепцій – Кавел-

60 Див.: Roger V. Bell. Sounding the Abyss: Readings Between Cavell and Derrida 
(2012). – P. 86.
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лом Дерріда, Беллом Кавелла – бачиться ще одна властивість відносин між 
скептицизмом англійського роману та скептицизмом постмодернізму (чи 
постструктуралізму) як певної світоглядної парадигми: вона вкорінена не у 
філософії взагалі, а певною мірою в національних традиціях – у випадку 
англійської літератури йдеться про англійський емпіризм – класичний та 
новітній. Він – і це загальне місце – акцентує цінність досвіду. Це дає під-
стави припустити, що ті автори, які пов’язують себе з естетикою та «ети-
кою» постмодернізму, очікувано «прочитуються» французькою критикою. 
Але чи нею вичерпуються? У цьому зв’язку пригадуються слова Дерріда:  
«Я не можу читати Шекспіра як письменника XVI ст.». У твердженні фран-
цузького мислителя ідеться більше про інтенцію. Для англійця ж Шекспіро-
ва п’єса невід’ємна від історичного контексту (Ф. Кермоуд).

Одне із найбільш вдалих визначень, які поєднують скептицизм та пост-
структуралізм, вважаємо, належить англійському теоретику літератури Пі-
теру Баррі. У «Вступі до теорії» він пише:

Постструктуралізм <…> сумнівається в самому понятті розуму та ідеї людини 
як незалежної сутності, надаючи перевагу поняттю «розчиненого» чи «скон-
струйованого» предмета, згідно з яким те, що ми вважаємо індивідуальністю, 
є продуктом соціальних та лінгвістичних сил, тобто зовсім не сутністю, а лише 
«тканиною текстуальностей». Тож вогонь його скептичності вщент спалює ін-
телектуальні підвалини, на яких збудована вся західна цивілізація. (Баррі: 80) 

Судження Баррі є об’єднавчим щодо голосів теоретиків. Воно також резо-
нує із судженням Р. Попкіна, яке наводиться у Вступі, зокрема щодо на-
слідків скептицизму: «вщент спалює інтелектуальні підвалини», «підірвав 
упевненість у достовірності вивчення світу людиною». Разом з тим, якщо 
П. Баррі говорить про «вогонь скептичності постструктуралізму» і тим  
самим приписує постструктуралізму скептицизм як одну з його засад, то  
Р. Попкін постмодернізм означує як «нову радикальну форму скептициз-
му». Цю розбіжність можна було б пояснити фаховою відмінністю вчених. 
Але для нас важливішим є інше: те, що Попкін, який дуже добре знає скеп-
тичну традицію, розширює контекст – часово і за межами дисципліни, у 
якому можна і слід розглядати сучасний, зокрема постструктуралістський, 
скептицизм, а Баррі поетично наголошує на якості скептицизму визначе-
ної доби як такої, що, з одного боку, руйнує суспільно вагоме («інтелекту-
альні підвалини, на яких збудована вся західна цивілізація»), але й утримує 
важливість того, «що ми вважаємо індивідуальністю». Та, як відомо, вогонь 
палає, поки є чому горіти. 

І ще раз про істину. То яким є бачення істини у скептиків античності та 
у постструктуралістів? Чи «недовіра до великих наративів» – прогресу, 
людської довершеності – останніх підриває віру в істину? Чи Сократ, який 
визнає, що йому істина невідома, споріднюється з Ліотаром? Дерріда по-
єднав у заголовку своєї праці «Про листівку від Сократа до Фройда і не 
лише» дві віддалені епохи, але не дав відповіді на це запитання. 
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Постмодернізм відмовляється від претензій на істину, бо взагалі не вба-
чає сенсу в словосполученні «об’єктивна істина». «Істина – характеристи-
ка мови, мова “випадкова” стосовно людини, і, відтак, істина теж “випад-
кова” стосовно людини. У філософії постмодернізму незнаючими у тради-
ційному смислі виявляються всі», – пише А.А. Шевченко. «<…> Місце фак-
тів займають описи світу, відбувається відмова від поняття про мову як про 
картину, за якою знаходиться реальність» (Шевченко). Множинність точок 
зору про картину світу, «міні-наративи» замість «об’єктивної істини». По-
стмодернізм, безумовно, апологізує рівноправ’я всіх текстів, усіх видів 
дискурсів. Властиво постульований ними плюралізм дискурсів є стратегією 
утримання від судження, epochē. Наукове знання теж має право на існу-
вання і в якості «денотативної гри», де істина є лиш одним із внутрішніх 
правил цієї гри. Ліотар стверджував, що знання тісно пов’язане з владою, 
будучи власне двома аспектами одного питання: «хто вирішує, що є зна-
ння, і хто знає, що необхідно вирішувати» (Лиотар: 143).

Своєю чергою античний скептицизм по-різному відповідав на це запи-
тання. Академічний скептицизм шукав істину, пірроністи відмовлялися від 
претензій на істину і подібно до постмодерністів утримувалися від суджен-
ня. Відмова від претензій на істину в античності мала на меті внутрішній 
спокій – ataraxia, у сучасній же філософії така відмова є умовою соціаль-
ного життя, що фундується на засадах консенсусу, плюралізму і толерант-
ності в усіх її проявах. Ліотар не може дозволити собі віру в Бога, і в цьому 
відмінність його епістемологічного скептицизму від Сократового, котрий, 
стверджуючи «я знаю, що нічого не знаю», не втрачає віри в богів. 

У світлі цих міркувань Ліотар ревізує концепцію інтелектуала в есеї 
«Смерть інтелектуала» (1984), написаному через два десятиліття після 
«Смерті автора» Р. Барта, який є продуктивним і для з’ясування англійської 
специфіки інституту інтелектуала в цій країні. 

9. Неподоланний сумнів Еміля Сьорана

Ще одне ім’я, яке пов’язують із радикальним скептицизмом кінця ХХ ст., – 
Еміль Сьоран (Emil Michel Cioran) (1911–1995). Гадаємо, що «радикальний 
скептицизм» не є поняттям із фіксованим значенням, натомість воно су-
ґестує модальність скептицизму. Те, що вона може бути різною – посутньо 
і за наслідками, – засвідчує якраз філософування Сьорана – відмінне від 
інтелектуальних практик французьких постструктуралістів, які так само 
припадають на 2-гу пол. ХХ ст., хоча в певних положеннях ці дві модаль-
ності скептицизму збігаються.

Сьоран по-своєму розвинув учення пірронізму, у його есеїстиці по-
єдналися глибоке чуттєве мислення і поетична манера вираження. Пред-
метом рефлексії в численних працях Сьорана (а дебютував він у 1934 р. 
книжкою «На вершинах відчаю») є теми життя та смерті, родини і продо-
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вження роду, проблеми філософії, історії, релігії, політики тощо. Розмисли 
Сьорана позначені глибоким сумом, неподоланним відчаєм. Приміром, 
його розуміння життя та смерті представлено в парадоксальних роздумах 
про появу новонародженого: «one more unhappy person, just as one dead 
man is one unhappy less <…> Condolences for birth, congratulations for 
death»61. Смерть не є поза життям, онтологічно відмінною, вона не є 
реальні стю автономною стосовно життя. Якщо життя, за визначенням Сьо-
рана, – це тривала агонія, то смерть «<…> begins at the same time with 
life»62. Антропологія Сьорана суґестує безплідність самопізнання. У книзі 
«Історія та утопія» (1960) він окреслює її таким чином: «<…> лише ті, хто 
безсоромно наважився (а це рідкість) на горе пізнання свого найглибшого 
дна, знають, чого насправді варта людина: вони більше ніколи не зможуть 
її полюбити, бо вже не люблять себе, залишаючись проте – і це їхня кара – як 
ніколи намертво прив’язаними до свого «я». Для того щоб зберегти віру в 
себе й інших і щоб не усвідомлювати ілюзорності та непотрібності вчинків, 
природа подарувала нам нерозуміння самих себе» (Сьоран: 106). Наслід-
ком прискіпливого вивчення самого себе, вважає мислитель, є огида, що 
лише паралізує людину. І це не єдина суперечність Сьорана, котрий інтрос-
пекцію обрав основним засобом пізнання, а його предметом – самого 
себе. Ще один приклад: безжально критикуючи релігію, наполегливо де-
монтуючи її приписи, він, при цьому, мислив у її межах. «Як би високо не 
піднімалися, все одно залишаємося в’язнями власної природи, первород-
ного гріха», – розмірковує автор в одному з есеїв середини століття (там 
само: 110). 

За влучним визначенням вітчизняного дослідника, автора передмови до 
українського видання вибраних творів Сьорана 1949–1987 рр. Анатолія 
Дністрового, мислитель виступає апологетом зречення. Дослідник указує 
на важливість стоїчно-кінічної традиції у філософуванні Сьорана і виділяє 
три ключових принципи цієї традиції, які актуалізуються в його інтелектуа-
лізмі: зневага до «прикрашання» думки, героїчний песимізм та перевага 
етики над знанням (Дністровий: 15–16). Побудова розлогої апології зре-
чення зближує його із Зеноном, який оголосив непотрібним загальне коло 
знань. Сьоран казав, що немає більш порожнього слова, ніж «істина», хоча 
люди створили з неї кумира і перетворили на критерій та ціль думки (там 
само). Гадаємо, сьоранівський варіант зречення чи емансипації від обме-
жень релігії, політики, історії, етики і т.п. поєднує практику раціональної 
процедури деконструкції з емоційною напругою – смутком, дошкульністю, 
парадоксальністю, часом і непослідовністю. Це, до слова, пояснює запит 
на його інтелектуалізм у 1960–1970 рр., коли Європа захопилася ідеологією 
нонконформізму, виказуючи зневагу до будь-яких авторитетів – владних 
чи інтелектуальних.

61 Cioran E. Notebooks. 1957–1965. – Bucharest: Humanitas, 2005. – P. 277.
62 Cioran E. Solitude and Destiny. – Bucharest: Humanitas, 1991. – P. 243.
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Усе ж рушійною силою думки Сьорана є сумнів – основний механізм 
скептичного мислення. Сьоран визнавав вагомий вплив скептицизму на 
його світогляд, але разом з тим суперечливо оцінював власний скептицизм 
(до слова, він категорично заперечував тавро нігіліста, яке йому часто-гус-
то приписували). В одному з інтерв’ю він коментує це таким чином: 

I may be a false skeptic, although I take myself as an authentic one. If I consider 
my temper, I am not, as you see, a true skeptic. A skeptic man is a cold man, who 
submits all things to a deep analysis. Skepticism has played a great part for me, 
inasmuch as it has calmed me, from time to time. Universal doubt can be a means 
to calm. If you are convinced that there is no certitude, doubt is unavoidable. As 
for me, I always voluptuously doubted, and no skeptic ever does that. Someone 
can be called skeptic if he takes distance from his ideas and from what he indeed 
is. He doubts all, but he is his own master. He masters himself. This is not my case. 
And if my despair had serious grounds, doubt was my salvation63.

Сьоран в основу свого скептицизму покладає власну натуру, у той час як, 
сказати б, «еталонний» скептик, у його розумінні, є «людиною з холодним 
розумом», аналітиком. Якщо сумнів останнього не заважає йому «дистан-
ціюватися від власних ідей та від того, чим він насправді є», то скептик 
Сьоран свідомий того, що сумнівається надміру, і пояснює чому: сумнів є 
його «порятунком» від «відчаю». Іншими словами, відчай долається сумні-
вом, а власне сумнів – нездоланний. Хоч би якими були флуктуації скепти-
цизму Сьорана – їх вдало відстежив румунський дослідник Маріус Добре у 
статті «Philosophical Skepticism at the End of the 20th Century» (2011) – оче-
видно, що його витоки слід шукати не лише в інтелектуальному спадку 
скептицизму, а й в особливостях характеру, біографії інтелектуала. 

Сьоран народився в Румунії, а в 1937 р. переїхав до Франції, і хоча свої 
праці писав французькою, навіть з родиною, яка залишилася на батьківщи-
ні, листувався французькою. Заживши слави на своїй другій батьківщині, 
він усе ж не прагнув французького громадянства, хоча й румунського пас-
порта позбувся, щойно покинув рідну країну. Він усе життя товаришував зі 
славетними співвітчизниками – Мірчею Еліаде, Еженом Йонеско, при цьому 
залишаючись самітником. Але Сьорана годі назвати «межовим» інтелекту-
алом – через декларовану ним прихильність до французького та німецько-
го інтелектуального спадку. Не межовий, бо не має якості межового. Він 
класичний скептик, який усе своє життя (і після теж) уникав лабет терміно-
логізації. Справа в тому, що одні довідкові джерела зараховують його до 
французьких (чи/і румунських) філософів, інші, як, приміром, енциклопе-
дія «Британіка», – до письменників, називаючи автором «вишуканих філо-
софських есеїв». Притаманна йому особлива чутливість до стилістики 
письма і синтаксису, пов’язана з наміром якнайточніше передати думку, 

63 Interviews with Cioran. – Bucharest: Humanitas, 2004. – P. 138.
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характеризує його як письменника. Гадаємо, що така невизначеність щодо 
фахової приналежності є властиво формою дефініції – вона якщо не впи-
сує, то принаймні зближує Сьорана з французькою традицією, яку запо-
чаткував Монтень. Наступність полягає як у функції сумніву, так і в есеїс-
тичній формі його вираження. Саме сумнів був рушійною силою складних 
трансформацій його власного життя, включно з політичною (хоча його 
репутація правого інтелектуала та участь в ультраправій «Залізній гвардії» 
разом зі «східним кодом» та контркультурністю Сьорана є предметом най-
більшої зацікавленості сучасних дослідників). Так само як Монтень, Сьо-
ран не створив системної філософії, але виробив самобутній, упізнаваний 
художній стиль.

Повернімося до скептицизму. Що робить Сьорана радикальним скепти-
ком? Його художньому стилеві притаманні інтелектуальна насиченість, ба-
гата образність, а також чуттєвість, часом гротескна чуттєвість, і безпо-
середність у сприйнятті світу, яку «пояснюють» цілком раціональні кон-
струкції. Інтелектуально-сенсуалістський (порядок не має значення) ряд 
живиться його власним складним, часом травматичним, досвідом і філосо-
фією Нового часу, яку він опанував фахово. Дослідники вже виокремили в 
Сьорановому дискурсі впливи філософії Ніцше, яку він студіював у Берлін-
ському університеті, ідей Шопенгауера та Шарля Бодлера, якими захоплю-
вався, А. Берґсона, якому присвятив дисертаційне дослідження, тощо. Але 
домінанта марності і відчаю Сьорана не вичерпується згаданими вплива-
ми. Наслідки радикального скептицизму Сьорана відмінні й від наслідків 
того, що прийнято називати (класичним) радикальним скептицизмом, – 
пірронізму. Якщо останні, утримуючись від суджень, наближали ataraxia, 
то Сьоранова апологія зречення (за Дністровим), яка формально нагадує 
Пірронове утримання від судження, результує не у спокої, а навпаки – у ще 
глибшому відчаї. Гадаємо, радикалізм скептицизму прози Сьорана точніше 
визначає категорія пафосу. У пафосі, як зазначається у літературознавчо-
му словнику-довіднику, «емоційна напруга і думка складають одне ціле, 
перетворюючись на душу художнього твору» (Словник 1997). При цьому 
«пафос неможливий без внутрішньої переконаності автора, його темпера-
менту» (там само). Пафос прози Сьорана – трагічний. Він не мізантроп, 
інакше б так не вболівав за людину. Що більша тривога за людину – то ра-
дикальніше її вираження. Трагічний пафос письма Еміля Сьорана живиться 
неподоланним сумнівом.

10. Філософія і не лише: французький досвід інтердисциплінарних 
студій сучасного скептицизму

Французьким внеском у розробку проблеми сучасного скептицизму є 
також книга Олів’є Монжена (Olivier Mongin) «Виклики скептицизму. Змі-
ни інтелектуального пейзажу Франції» (1994, перев. 1998). О. Монжен – 
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соціальний філософ, публіцист, тривалий час очолює часопис «Esprit» 
(«Дух»), автор низки праць, зокрема таких, як «Поль Рікер» (1994, перев. 
1998) та «Митець і політика» (2004). Вичерпне представлення філософ-
ських концепцій скептичного не входить до сфери інтересів літературо-
знавця, але, гадаємо, керуючись принципом «селективної інтерпретації» 
літературознавець може й повинен звертатися, добирати і загострювати 
увагу на тих розвідках скептичного дискурсу, які можуть бути ефективно 
використані для вивчення та теоретизації літературного скептицизму. Зва-
жаючи на багатовікову традицію скептицизму у Франції, очікуваною є на-
ступність скептичного мислення. 

Дати відповідь на запитання щодо природи скептицизму сьогодення, 
його практик і теоретизації означає для Олів’є Монжена розібратися у 
строкатому інтелектуальному пейзажі Франції, точніше в його змінах. Та-
кий намір зафіксовано найперше в назві роботи: «Виклики скептицизму. 
Зміни інтелектуального пейзажу Франції». Таким чином, на його думку, 
скептичне мислення постає ознакою сьогодення, бо якраз є однією із зга-
даних змін. Те, що книга у другій редакції вийшла друком у 1998 р., а її 
український переклад було опубліковано у 2011 р. – через тринадцять ро-
ків, хоч і становить чималий проміжок часу, що встиг наповнитися новими 
трансформаціями, не робить її неактуальною, бо відпочатково вона мала 
на меті, як про це мовиться в анотації, представити мультидисциплінарну 
панораму інтелектуального життя країни від кінця 1970-х донині, і ця рет-
роспектива стає способом осмислення сьогодення – 1990-х, як і спрямована 
на майбуття.

Структура роботи не обіцяє вироблення завершеної концепції сучасно-
го скептицизму або кінечних узагальнень щодо його природи, хоч і вражає 
обширом досліджуваного матеріалу. Це швидше діагностика, постановка 
проблеми. Вельми промовисті назви розділів – «Велика історична депресія», 
«Одержимість культурою», «Майстерні практичного розуму», «Метамор-
фози культурного простору» – мають вписати основний предмет інтересу 
дослідника в контексти історії, філософії – французької та загальноєвро-
пейської, культури, релігії, політики тощо. У цьому зв’язку цілком очікуваними 
є щонайменше спроби автора зафіксувати стан сучасного скептицизму, його 
виклики, що має також пов’язати солідний фактологічний матеріал із на-
бутками розмаїтої інтелектуальної думки 2-ї пол. ХХ ст. 

Авторитет О. Монжена у французькому академічному і позаакадеміч-
ному світі не викликає сумнівів – інтелектуал з активною громадянською 
позицією, котрий намагається впливати на суспільні процеси, автор низки 
праць, дописувач до періодичних видань, керівник легендарного часопису. 
«Виклики скептицизму» донині не перекладено англійською мовою (при-
наймні нам такий переклад невідомий). Останнє, зрештою, не завадило цій 
праці ввійти в міжнародний науковий обіг; покликання на неї, як і залучен-
ня та розробку окремих ідей подибуємо, зокрема, у тих розвідках, пред-
метом яких є ті чи інші аспекти сучасної французької думки. Професор 
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університету міста Лідс, літературознавець Макс Сільверман у своїй моно-
графії «Facing Postmodernity: Contemporary French Thought» (1999) рясно 
цитує та коментує Монженові думки (при цьому покликається на фран-
цузький текст). Рецепція М. Сільвермана, фахівця з французької літерату-
ри, стосується, ясна річ, головно специфіки французького контексту, але 
водночас виявляється вписаною в ширший – у зв’язку з актуальними деба-
тами щодо відносин між модернізмом та постмодернізмом. 

Для нас пріоритетними у «Викликах скептицизму» є, по-перше, розду-
ми автора про сутність скептицизму, які наблизили б нас до теоретизації 
літературного скептицизму, бо це становить основний предмет нашого до-
слідження. Тому ми зосередимо увагу на тих міркуваннях французького 
соціального філософа, які поглиблять розуміння сучасного скептицизму 
як явища та як окремих практик з точки зору мультидисциплінарної мето-
дології та сприятимуть їхній долучуваності до концептуалізації літератур-
ного скептицизму. По-друге, нас цікавить, чи узгоджується сучасний скеп-
тицизм із тривалою традицією скептицизму у Франції. У такому разі, слід 
дати відповідь на запитання, яким є значення спадку Монтеня та Декарта 
для сучасних концепцій скептицизму. І, нарешті, по-третє, чи доречною є 
постановка питання про національні варіанти скептицизму, іншими словами, 
чи коректними будуть спроби сформулювати своєрідність французького, 
англійського, американського або ще інших «скептицизмів».

Олів’є Монжен не вважає за необхідне давати єдине визначення понят-
тя «скептицизм» чи взагалі теоретизувати з цього приводу, а охочіше 
викори стовує його і найбільше у таких словосполученнях, як: «позиція, по-
значена глибоким скептицизмом щодо політичної дії» (81)64, «варіанти 
скептицизму» (99), «скептична та жадібна епоха» (173), «глибокий історич-
ний скептицизм» (289). Як бачимо, скептицизм постає і як маркер епохи, і 
як світоглядна позиція, невід’ємна від цієї епохи. Уживання епітетів «ради-
кальний» (82), «ліберальний» (83) свідчить про ступені чи форми скепти-
цизму. Відзначимо, що скептицизм може тлумачитись і як певна інтелекту-
альна практика – як «особливий вид сумніву», що утримує від дог матизму 
та нігілізму (210). Поняття скептицизму в тексті Монжена існує на пере-
хресті різних дисциплін, а його смислове поле є доволі широким. Та все ж, 
свідомо чи несвідомо, автор утримує ту природу скептицизму, яка спрямо-
вує скептицизм і на самого себе.

Монжен розглядає скептицизм і як реакцію на постмодернізм. На дум-
ку вже згаданого британського дослідника М. Сільвермана, хоч така ре-
цепція постмодернізму не є суто французькою, саме вона, у першу чергу, 
визначає суто французьке розуміння кризи сучасності. Урівнюючи «окуля-
ри постмодернізму» та «скепсис, який споглядає руїну історії» (79), Мон-
жен поняття історії, історичної свідомості ставить у центр свого подальшо-

64 Тут і далі у главі цит. за: Монжен О. Виклики скептицизму. Зміни інтелектуаль-
ного пейзажу Франції. – К. : Дух і Літера, 2011. – 360 с.
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го пошуку. Скептицизм, що його він час від часу визначає як тотальний, 
пов’язує з втратою зв’язку з історією – як з окремим інтелектуалом, так і зі 
всією нацією. «Прогресуюча ерозія історичної свідомості» роз риває 
зв’язки між особливим і універсальним, а вони, ці зв’язки, на переконання 
Монжена, якраз народжували енергію національної історії і дозволяли 
мислити історію як форму можливого бачення майбутнього. Виснаження 
історичного досвіду, до того ж в епоху комунікації, з якою пов’язане при-
скорення кризи репрезентації, заганяє мислячу людину в пустелю, та саме 
цей негативний досвід, переконаний дослідник, має дати змогу підготува-
тися до нового завдання. 

Ось як Монжен коментує сучасні варіації переосмислення історичного 
досвіду: «…один і той самий скептицизм відносного історичного досвіду 
призводить до привілеювання розуму (повернення до кантіанства), утвер-
дження номадного індивіда (від Бодріяра до похвали технологізму Марком 
Гійомом, аж до поступки утопії комунікації), але й до повернення етичних 
роздумів» (69). З-поміж зазначених трьох, вочевидь, третій найбільше узго-
джується з логікою подальших міркувань автора. 

У книзі багато уваги приділяється осмисленню нової ролі історика та 
нового значення історії. Публічний успіх історіографічної продукції, як за-
значає дослідник, є «ознакою того, що минуле починає відігравати досі 
незнану роль» (34). Адже історик постає головним викривачем кризи істо-
ричної свідомості. Та якщо історія не є більше світоглядом чи Великою 
Оповіддю, то це засвідчує, що «вивчення історії» (faire de l’histoire) є від-
мовою від «творення історії» (faire l’histoire), – Монжен покликається на 
таку постановку питання Жаком Рансьєром. У цій новій постісторичній 
добі спостерігається процес «медіатизації» історика – «посвяти історика в 
світ медіа», що має втамувати «попит на історію». Автор переконливо на-
водить довгий список істориків, які стали видавцями або дописувачами 
щоденних та щотижневих видань. Однією з ознак постісторії є якраз зрос-
тання ролі мас-медіа, які розглядаються з точки зору його наслідків – зде-
більшого руйнівних.

Ще одним важливим аспектом переосмислення історії є те, що вона 
стала об’єктом скептичних висловлювань. Залучення в цьому контексті 
міркувань американського історика політичної думки Джона Г.-А. Покока, 
автора праці «Мак’явеллівський момент» (1975), актуалізує проблемне 
поле, пов’язане зі значеннями сучасної історіографії. Покок переконує, 
що деконструкція національної історії супроводжувалася як розривом із 
традиційною історією нації, так і зникненням власне історичного почуття. 
Якщо Покок за такого стану справ розмірковує про новий тип історіографії, 
то для Монжена це, у першу чергу, привід обговорити нові взаємовідносини 
з часом і простором. Але для обох форматом пошуку є діалог:

Явище постмодерності заслуговує на увагу: справді, ми відчуваємо, що полі-
тична спільнота поступово втрачає центральне місце, а неполітичні структу-
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ри, які пронизують наше існування, намагаються скористатися як історією, 
так і неісторією, аби привласнити їх та підробити на власний розсуд. Звідси 
виходить, що утверджуються «нова історія» або «антиісторія». ‹…› Отже, ціл-
ком слушно передбачити та навіть прагнути того, щоб діалог та масштабна 
дискусія між політичним та постполітичним, модерном та постмодерном, між 
історією та постісторією, між новим та старим в історії й далі існували. (Цит. 
Дж. Г.-А. Покока за Монженом: 96–97) 

Далі питання Покока цілком переконливо перенесено у площину суто 
французьких дискусій про інтелектуала. 

У «Викликах скептицизму» у центр інтересу Монжен ставить, і неодно-
разово це повторює впродовж книги, питання дії чи радше того, хто діє, – 
дієвця. Промовистою в цьому зв’язку є деталь, яка належить до паратексту 
«Викликів скептицизму». Український переклад було здійснено за текстом, 
опублікованим у 1998-му, він мав добре відомий тепер заголовок, у той 
час як перше видання – 1994-го, що вийшло у видавництві «Découverte», 
мало відмінну назву: «Face au scepticisme: les mutations du paysage 
intellectuel ou l’invention d’intellectuel démocratique». Таким чином, уточ-
нення «винайдення демократичного інтелектуала» в заголовку ще «з 
порога»65 декларує тезу про взаємозалежність змін в інтелектуальному 
пейзажі Франції – йдеться про скептицизм – та концепцію інтелектуала.

Монженові розмисли про інтелектуала продовжують, як про це мовиться 
вже на перших сторінках, мотиви книги Ж.-Ф. Ліотара «Могила інтелекту-
ала та інші тексти» (1984), бо й цього разу похорони інтелектуала відклада-
ються, натомість саме інтелектуал перетворюється на предмет гострого 
інтересу. Зауважимо, що така наступність у студіях ролі інтелектуала, до 
того ж виказана самим автором, дозволяє нам розглядати «Виклики скеп-
тицизму» і в площині «історії про інтелектуалів», що у Франції, як відомо, 
стала окремою галуззю гуманітарних наук. Трансформації постаті інтелек-
туала невід’ємні від історичного моменту і постають у розумінні Монжена 
в контексті «каскаду криз». Із часу виходу Ліотарової книги інтелектуали 
вимушені були відмовитися від «догматизму та від аванґардистських реф-
лексій учорашніх днів». Дослідник констатує факт зникнення інтелектуала 
ідеологічного та жертовного, партійного інтелектуала, натомість пропонує 
подивитися на інтелектуала «як останнього захисника зв’язків із часом і 
простором, індивіда, який вірить у те, що історичний досвід не помер…» 
(10–11). 

За цих обставин ми є свідками латентного та неочікуваного процесу: замість 
«повільної» смерті ідеологічного та прогресистського інтелектуала (інтелек-
туала жертовного, який несе тягар людства, володіє «досконалою наукою» 
історії, знає, де є добро та зло) приходить інтелектуал третього типу – більше 

65 Праця Женетта 1997 р., яка досліджує паратекстуальні елементи, має назву 
«Паратексти: на порозі інтерпретації».
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не виробник ідеологій, що надто швидко псуються, а голос, що здіймається проти 
різних форм викривлення історії та придушення теперішнього. (там само)

Монжен із самого початку пов’язує нове амплуа, новий зміст інтелектуала 
з питаннями історії, історичного досвіду, вбачаючи в ньому шлях чи спосіб 
віднайти тяглість історичного досвіду. Така реанімація має стати новою 
якістю інтелектуального втручання.

Ще одне завдання інтелектуала постає у зв’язку з дотичною до цієї кри-
зи сфери репрезентацій. «<…> Скептицизм живиться кризою репрезента-
цій, – за винятком тих моментів, коли йдеться про ностальгію за альтерна-
тивою або за кращим світом» (117–118). Якщо продовжити цю думку, то 
слід пробувати долати кризу репрезентацій, аби скептицизм втрачав жи-
вильні соки. 

Сьогодні, коли простір репрезентацій затемнений, коли театральні куліси 
більше не відрізняються від партеру і від сцени, а комунікація скоротила від-
стань репрезентацій в усіх галузях, завдання інтелектуала полягає в тому, щоб 
створювати світ репрезентацій. На часі – сценографія, поява нових архітек-
торів репрезентації, яка існуватиме вже в інших формах, ніж учора.

Нова сценографія має на меті якраз віднайти тяглість досвіду, подолати 
прірву, що загрожує передвістям кінця історії. За словами дослідника, 
«після сходження у лабіринти негативного, що резонує з нігілізмом сучас-
ної доби, ми вважаємо за необхідне окреслити рух новітньої спроби від-
воювання досвіду в його численних модальностях – естетичних, соціаль-
них, політичних…» (21). Надзавданням, яке ставиться перед інтелектуалом, 
є таке: змінити ставлення до досвіду в складну епоху «скептицизму, нігіліз-
му та упокорення». Для цього, вважає Монжен, необхідно в тому числі 
вийти з полону франко-французьких дискусій. Сучасна французька реф-
лексія про досвід, «праксис», має скористатися з надбань англосаксон-
ської та німецької думки. 

Щодо англосаксонської – це передовсім аналітична філософія, яка опи-
сує досвід, відштовхуючись від особливого, конструює, а не деконструює 
особливий досвід. Знайомлення французьких учених з роботами Артура 
Данто, Гіларі Патнем, Джона Серля почалося ще на початку 1980-х. Так 
званий «аналітичний поворот» став своєрідним засобом «модернізації 
думки». Його наслідки розглядаються передовсім у царині філософії, але 
нею не обмежуються. «Яке значення мав цей аналітичний поворот, до яко-
го звернувся й Поль Рикер на початку розвідки «Сам як інший» 1990 р.? 
Безумовно, він не зводився лише до суперечки між поколіннями, а насам-
перед був способом усвідомлення linguistic turn», – переконує Монжен. 
Французька специфіка бачиться дослідником як спосіб обійти тенета 
«лінгвістичного повороту», замислитися натомість про новий спосіб опису 
думки. «Аналітичний поворот», конкретизує автор, «свідчить про необхід-
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ність неквапного опису досвіду, а також нагадує, що досвід (індивідуаль-
ний, колективний) можливий, що сфера чуттєвого ще не зовсім не колоні-
зована (Габермас) чи зведена до простої мережі симулякрів. Він надає 
можливість залучити досвід англосаксонської моральної філософії» (229). 
Узяти до уваги «текстуру досвіду» і в такий спосіб позбутися переважання 
чи то в бік універсального, чи то в бік особливого означає вийти за межі 
опозиції, що мислиться як суто французька (236).

Німецький вплив – це певне повернення до Канта, як-от до дослідження 
умов чуттєвого досвіду. Стосовно впливу феноменології на французьку 
інтелектуальну думку, то дослідник схильний не стільки констатувати но-
вий підйом гусерліанства і гайдеґеріанства, скільки визначати наслідки діа-
логу між аналітичною філософією та феноменологією. Подвійна феноме-
нологічно-аналітична робота опису сприяла новому розумінню суб’єкта. 
Переосмислити питання суб’єкта означало найперше описати межі досвіду, 
в якому існує суб’єкт (235). 

О. Монжен також застерігає французького інтелектуала від загрози 
другої смерті, – від «істеричної медіатизації» та «нав’язливого зосереджен-
ня на спеціалізованих дослідженнях». Перша загроза постає як наслідок 
існування ідеології комунікації та її непогамовного зростання. «Разом із 
Сержем Дане, Режісом Дебре66 та Полем Віриліо під терміном «комуніка-
ція» я розумію розчинення медіацій в плані культурних репрезентацій, те, 
що в світі медіа виражається в грубому переході від інформації до комуні-
кації» (25). Перехід від світу інформації до світу комунікації, від «культури 
новин» до «культури спектаклю» не є тезою власне Монжена (він віддає 
належне попередникам), але Монженовим є застереження щодо наслідків, 
а саме – прискорення занепаду досвіду у зв’язку з переходом до аудіовізу-
алістики, нематеріальності образів, коли реальність уже не відчувається, а 
тіло стає місцем інтеграції візуальних і тактильних досвідів (111).

Нове амплуа інтелектуала цікавить соціального філософа в тому числі 
у зв’язку зі станом демократії («скептицизм щодо демократії»), що, як пере-
конує він, вичерпалася, але історичне бачення ролі інтелектуала все ж не 
редукується ним до політичної заанґажованості.

На окрему увагу заслуговують ті роздуми автора, хоч і не значні у за-
гальній структурі тексту, які стосуються літературних наслідків скептициз-
му. Поставлене перед інтелектуалом завдання «відвоювати досвід у його 
численних модальностях» виводить на авансцену постать письменника та 
художника (не лише історика) і в такий спосіб, через естетику і естетичне 
судження, повертає до центральної проблеми: яким чином відновити досвід.

Монжен покликається на працю Клода Леві-Строса «Дивитися, слухати, 
читати», яка вийшла друком 1993 р. (Lévi-Strauss)67, треба розуміти, якраз 
тоді, коли він саме дописував «Виклики». Найперше і найбільше Леві-Строс 

66 Режіс Дебре є автором книги «Інтелектуальна влада у Франції».
67 Lévi-Strauss C. Regarder, Ecouter, Lire. – Paris: Plon, 1993. – 188 p.
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відомий як антрополог, етнограф, один із засновників школи структураліз-
му, та у своїй останній книзі він постав як знавець мистецтва. Вивчаючи 
складні відносини між історією та мистецтвом, він делегує мистецтву осо-
бливу місію. Монжену імпонує думка Леві-Строса про значення творів 
мистецтва, які долають час, як і про те, що супроти скептичного бачення 
людської історії культуролог намагається піднести вагомість та роль творів 
мистецтва. Цю логіку Монжен застосовує до аналізу стану культури в 
1980-х роках, він також пропонує по-новому подивитися на спадок струк-
туралізму: 

<…> між «роками структуралізму» та наступним десятиліттям все яскравіше 
окреслюється нездоланна прірва: якщо ідеологія структуралізму свідчить про 
глибокий скептицизм щодо людської діяльності та історичного прогресу, то 
вона також несвідомо передбачала зацікавлене запитування щодо здатності 
творити – і ця тема відсилає нас як до історичної, так і до естетичної творчос-
ті. (153)

Однак це не означає, що постструктуралістський період протиставляється 
структуралістському, навпаки – йдеться про їхню «непомітну неперерв-
ність»: 

<…> з одного боку, структуралізм підштовхнув до усвідомлення дедалі помітні-
шої вичерпаності історичного досвіду як такого; з іншого боку, вичерпаність іс-
торичної свідомості призводить до запитувань стосовно умов можливості досві-
ду взагалі, себто до естетичних міркувань, зосереджених одночасно на питанні 
сприйняття (судження смаку) і творчості (продукування твору). (154)

Останнє є доброю ознакою, переконує дослідник. Творити та передавати 
досвід означає не відмовлятися від ідеї досвіду на користь процесії симу-
лякрів. Таким чином, дослідження творчості, у тому числі літературної, є 
частиною загальної рефлексії про судження та передачу досвіду. Неуник-
но постать письменника якщо не сакралізується, то принаймні пере-
осмислюється в контексті попередніх роздумів про інтелектуала нового 
типу.

Образом нас самих, образом світу Монжен називає літературу. Суго-
лосить цій думці рефлексія головного редактора часопису «La Revue 
Littéraire Quаі Voltaire», письменника Алена Надо (Alain Nadeau). В есеї 
«Недуга у літературі» (1993) Надо так формулює значення літератури: 

У суспільстві, що зірвалося з якоря, література – немов сигнальний вогонь. 
Маса книг, що з’являються у зоні її освітлення, відіграють подвійну роль: роль 
інтерпретативної решітки, з одного боку, та роль незліченних відблисків, з 
іншого. Тож думка, яку епоха складає про саму себе, поступово виходить на 
яв завдяки літературним творам, що народжуються в її лоні… (Nadeau: 97–98)
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Особлива місія літератури в епоху скептицизму та непевності і Монже-
ном, і Надо бачиться як безумовна. Перший закидає французьким рома-
ністам, що ті заплуталися в лабіринтах порожнечі та досвіду. Французька 
література зрікається історії і, як наслідок, зрікається світу, розчиняючись 
у мемуарній літературі, а сучасний антигерой відчуває себе поза історією 
(201). Віддаючи належне англійській літературі, автор пропонує скориста-
тися з її набутків. Найпола він цінує за його смак до реальності, Салмана 
Рушді – за притаманне йому почуття відповідальності письменника. Те, як 
він визначає місце Рушді, уточнює і його власне розуміння скептицизму. 
Рушді – той письменник, котрий не пристає на будь-яку форму догматиз-
му, але й не впадає в нігілізм. Цей особливий вид сумніву торує шлях до 
справжньої віри, бо захищає істину (210). Зауважимо, що таке розуміння 
скептицизму близьке до Сократового – сумнів як шлях пошуку істинного 
знання. 

Леві-Строс зберігає віру в митця, у його обов’язок плюралізувати про-
стір і час. Цей висновок щодо особливої місії митця резонує з Монжено-
вим імперативом реабілітувати довіру до індивідуального досвіду і його 
переконаністю в тому, що саме митець, який множить репрезентації, долає 
кризу репрезентацій. «Він – шаман сучасності, той, хто розширює сферу 
репрезентацій, які природним чином схильні до згущення, поєднання, 
злиття» (258). 

Випускник Сорбонни (вивчав історію та філософію), Монжен у своїй 
праці очікувано активно долучає філософські прочитання сучасності, але 
реферативність філософії зумовлює опір будь-яким кінечним формулю-
ванням. Відповідаючи на запитання, яким є значення спадку Монтеня та 
Декарта для сучасного скептицизму, зазначимо, що імена обох представ-
лені в іменному покажчику до книги. В основному ж тексті Декарт та Мон-
тень згадуються епізодично – у зв’язку з «радикальним скептицизмом» Андре 
Ґлюксмана: «…і це спонукає його [Ґлюксмана] до зближення з французь-
кою традицією мислення, із сумнівом Монтеня та Декарта» (82). Таким чи-
ном, Монжен пов’язує французьку традицію мислення з таким різновидом 
скептицизму, як радикальний. У вибудові ж власної візії сучасного скепти-
цизму він воліє віддати першість не традиції, а сучасній інтелектуальній 
думці: французькій і не французькій. Це дає підстави вважати, що попри 
давні традиції скептицизму у Франції, про які пишуть дослідники історії 
філософії (Popkin 2002), сучасні філософи свої концепції скептицизму 
більше схильні фундувати не стільки на національній традиції скептицизму 
від Декарта та Монтеня, скільки на новітніх, і не лише французьких, моделях. 
Водночас можемо констатувати, що Монженове розуміння скептицизму, у 
тих чи інших позиціях, наближається до традиційних, але це вже виходить 
за межі нашого дослідження.

Щодо можливих національних варіантів концептуалізацій скептицизму, 
то такі диверсифікації є радше імпліцитними, більше уваги зосереджено на 
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з’ясуванні відмінностей і взаємовідносин національних філософських те-
чій. Вважаємо, що рефлексія дослідника увиразнює, зокрема, специфіку 
англійського скептичного дискурсу і демонструє особисту відкритість до 
практик інших традицій.

Хоч О. Монжен у «Викликах скептицизму» не дає визначень скептициз-
му, структура роботи та контекст усе ж спонукають до деяких узагальнень. 
Скептицизм постає іманентною характеристикою доби, яка «потребує де-
лікатної інтерпретації». Це й маркер сучасної інтелектуальної думки, по-
руч з «нігілізмом та упокоренням», і явище в контексті постмодернізму, 
кризи світоглядів. Окресленими наслідками скептицизму є ставлення до 
історії та постісторії, історичного досвіду і до досвіду взагалі. Останні і є 
тими викликами скептицизму, з якими має справу сучасний французький 
інтелектуал. Серед конкретних завдань: відновити довіру до досвіду (осо-
бливо в літературі), вийшовши з полону франко-французьких дискусій і 
долучивши англійський досвід. Автор праці послідовний у спробах не лише 
зафіксувати виклики скептицизму, а й сформулювати нову якість інтелек-
туального втручання. 

Теорія скептицизму, яка постає у просторі міждисциплінарного діалогу 
поміж літературознавством, філософією, історіографією, культурою, мис-
тецтвами, соціологією, формулюється лаконічно наприкінці роботи в роз-
ділі «Висновки»:

Дуже важко не поступитися культурі підозри, не триматися скептичної на-
станови – настанови, яка є невід’ємним складником інтелектуального життя. 
Ця високоповажна настанова потрібна для нагадування, що нелюдськість 
зруйнувала частину наших найкращих вірувань. Однак скептицизм, який на-
магається утримуватися від дії, ймовірно, є не єдиною осмисленою настано-
вою. (320)

Таким чином, «скептична настанова» (або скептицизм) має амбівалентну при-
роду: як чинник «культури підозри», вона є викликом сучасного інтелекту-
ального життя. Водночас в історичній перспективі «скептична настанова» 
має застерігати, утримувати від хиб. Таке Монженове потрактування на-
ближається до тих існуючих, що визначають скептицизм як механізм уник-
нення догматизму, але його оригінальність полягає, на нашу думку, у про-
голошеній функції застереження. У типології сучасного французького 
скептицизму, представленій автором у виносці, – такі імена: «Є скепти-
цизм Клода Ланцмана чи Мішеля Деґі, однак є також скептицизм П’єра 
Манана чи Луї Дюмона. Це означає, що існує широке віяло настанов між 
скептицизмом, вигартуваним історичним жахом, властивим модерному 
світові, та більш консервативним скептицизмом як антропологічною сут-
ністю» (там само). Попри образність і пафос, саме ці два речення з точки 
зору теорії є найбільш насиченими. Скептицизм як антропологічна сут-
ність – це новий аспект, що не стільки підсумовує, висновує, скільки окрес-
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лює перспективу подальших пошуків. Стосовно інтересу літературознавця, 
то він, вважаємо, полягає насамперед у практичній роботі – у виявленні 
літературних проекцій скептицизму, у повазі до кожного окремого ху-
дожнього досвіду. Урок Монжена про те, що ревізія ролі інтелектуала 
невід’ємна від самобутньої національної традиції інтелектуалознавства, 
буде враховано у практичній частині роботи в аналізі типології інтелекту-
алів та форм утілення скептицизму в романах Малколма Бредбері, тим 
паче, що і Монжен (1994), і Бредбері (1992) зосереджують свою увагу на 
міркуваннях щодо сучасного типу інтелектуала, який би відповідав новому 
духові після падіння в листопаді 1989 р. Берлінського муру, що «спричинило 
кардинальну зміну наших уявлень про історію та перевернуло хід часу» (10).

Набутки французької «історії інтелектуалів» від середини 1980-х мо-
жуть збагатити англійську інтелектуальну думку тепер, коли розпочато 
розмову про місце і роль інтелектуала в цій країні. У той же час англійська 
повага до досвіду є запитаною французьким інтелектуалом сьогодні.
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1

Отже, підсумовуючи «Уроки філософії», можемо стверджувати про таке. 
1. Початком відліку традиції філософського скептицизму, що є не-

від’єм ною складовою сучасного скептичного дискурсу, є античність 
Стародавньої Греції. Саме тоді були закладені традиції т. зв. «ствер-
джувального» та «нестверджувального» скептицизму.

2. Одним із архітекторів філософського скептицизму, сучасного в тому 
числі, є Сократ. Його вчення та метод будуть долучені до вироблення 
концепції літературного скептицизму. В епістемології Сократа скеп-
тицизм є тією інтелектуальною практикою, яка акцентує процес піз-
нання і послуговується аргументацією, чинить опір догматизму, бо 
далека від припущення про існування єдиної фіксованої етики. Про-
понується розробка «сократівського діалогу» як відкритої форми з 
акцентом на процесі пошуку достовірного знання. Сократів ствер-
джувальний скептицизм близький до тих сучасних концепцій помір-
кованого скептицизму та мистецьких практик, які не виключають 
певності знань.

3. «Нестверджувальний скептицизм» веде відлік від Піррона. Пірронізм, 
який, заперечуючи, нічого не стверджує, апологізує пасивне спогля-
дання, непритаманне письменникові. Але як стратегія, спрямована 
проти догматизму, як механізм уникнення тієї чи іншої точки зору 
посутньо ближчий естетиці постмодерністської прози.

4. Французька філософська традиція Нового часу зробила великий 
внесок у розробку скептичного дискурсу. Монтень не створив сис-
темної філософії, але виробив стратегії сумніву і самобутній, упізна-
ваний художній стиль. Його праця є джерелом негативної аргумента-
ції радикального скептицизму і тієї стверджувальної діяльності розу-
му, яка потребує реалізації в письмі. Ключовим поняттям у філософії 
Монтеня є сумнів – сумнів як практика, що руйнує межі думки, як 
рушійна сила складних життєвих змін, як запобіжник застиглих пере-
конань. Скептицизм Монтеня через те ще називають практичним 
скептицизмом. І хоча його наслідки можуть бути різними, їх поєднує 
впевненість скептика в тому, що об’єктивне знання є проблематич-
ним, тож залишається знання суб’єктивне, яке, узгоджуючись із сут-
тю людської природи, – оцінне, непослідовне та фрагментарне. 

5. Скептицизм Рене Декарта є радше методологічним, ніж доктриналь-
ним. Розроблений французьким філософом метод критичного сумні-
ву не мав на меті стати апологією скептицизму. Навпаки, у теорії 
пізнання скептицизм постав засобом досягнення певності знання. 
Скептицизм Р. Декарта щодо певності людського досвіду і знань про 
зовнішній світ є тактичним. Той тип сучасного скептика буде близь-
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ким до Декартового, який скептичне мислення не перетворить на аб-
солютне мислення, а зробить його ефективним засобом пізнання, 
який з обережністю тлумачитиме людський досвід, водночас не зне-
важаючи його на користь власних симпатій до інших точок зору.  
І нарешті, сумнів щодо суспільних догм, визначених владними інсти-
тутами, має спонукати до тих критичних думок, що їх виголосив чо-
тириста років тому французький мислитель, сформулювавши гіпоте-
зу про «злого генія».

6. Філософія, яка найефективніше встановлює зв’язок між англійським 
літературним та філософським скептицизмом, – емпіризм. Якщо зва-
жити на власне англійську специфіку, то на користь цього й узагаль-
нення теоретиків філософії щодо характеру філософської антропо-
логії Великої Британії; з одного боку, англійський емпіризм і амери-
канський прагматизм, з другого – німецький трансценденталізм утво-
рюють як методологічну, так і світоглядну протилежність у підході до 
проблеми людини. 

7. Антропологічна думка у Великій Британії розвинулася з коріння ем-
піризму, який, у свою чергу, взяв участь у формуванні нового зна-
чення роману. У сучасному британському романі спостерігаємо, як 
накопичений відтоді досвід гуманістичного розуміння буття людини 
все ще визначає новітні «дослідження людини» у звичних для англій-
ського інтелектуалізму практиках. У сучасному літературно-критично-
му дискурсі емпіризм продов жує бути важливим чинником формування 
структури англійського роману. Водночас настанова пояснити приро-
ду людини суто емпірично поєднується з іншими практиками, і такі 
можливі альянси живляться скептичним мисленням. 

8. Емпіризм Девіда Г’юма поєднується зі скептицизмом. Його вчення 
формулює дилему модерної людини: вона дошукується знання та 
правди про світ, але є відрізаною від нього силою скептицизму; вона 
мусить вірити, але не може виправдати те, у що вона вірить. «Новий» 
Г’юм створює широке поле залучуваності у вивченні та теоретизації 
епістемологічного скептицизму в сучасній британській художній лі-
тературі. Зокрема, Г’юмів дуалізм пропонує таку модель скептицизму, 
яка імпліцитно містить нескептичне, і хоч би чим було це нескептичне, 
воно завжди мається на увазі.

9. Голоси теоретиків, які виражають постструктуралістський умона-
стрій, виразно означують розмаїття, плюралізм, сукупність точок 
зору, жодна з яких не має переваги над іншими. Останнє бачиться як 
близьке до засади пірронізму про рівнозначність суджень. Пост-
структуралізм, основою якого є філософія, переймає від неї принцип 
скептичності і поглиблює його. Ще однією провідною ідеєю пост-
структуралістського світогляду є лінгвістична тривога, страх щодо 
можливості досягнути знання через мову. Наслідком засади пост-
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структуралістського світогляду про текстуальність реальності є ха-
рактерний для деконструкції як практичного постструктуралізму ра-
дикальний лінгвістичний скептицизм, коли під сумнів ставиться на-
дійність чи взагалі адекватність мови як посередника комунікації. 
Якщо відмова від претензій на істину в античності мала на меті вну-
трішній спокій, то в сучасній філософії така відмова є умовою соці-
ального життя, що фундується на засадах консенсусу, плюралізму і 
толерантності в усіх її проявах.

10. «Радикальний скептицизм» Еміля Сьорана суґестує радше модальність 
скептицизму. Його наслідки відмінні від наслідків того, що прийнято 
називати (класичним) радикальним скептицизмом, – пірронізму. 
Якщо останні, утримуючись від суджень, наближають ataraxia, то 
Сьоранова апологія зречення, яка формально нагадує Пірронове 
утримання від судження, не результує у спокої, навпаки – у ще глиб-
шому відчаї. Радикалізм скептицизму прози Сьорана точніше визна-
чає категорія пафосу.

11. Інтердисциплінарні студії скептицизму Олів’є Монжена концептуалі-
зують скептицизм як характеристику сучасної доби, що «потребує 
делікатної інтерпретації». Це й маркер сучасної інтелектуальної дум-
ки, поруч з «нігілізмом та упокоренням», і явище в контексті постмо-
дернізму, кризи світоглядів. Окресленими наслідками скептицизму є 
ставлення до історії та постісторії, історичного досвіду і до досвіду 
взагалі. Останні є тими викликами скептицизму, з якими має справу 
сучасний інтелектуал, і не лише французький. Серед конкретних за-
вдань, які стоять перед ним: відновити довіру до досвіду (особливо в 
літературі), вийшовши з полону франко-французьких дискусій і до-
лучивши надбання німецької та англійської думки, передовсім аналі-
тичної філософії, яка описує досвід, відштовхуючись від особливого, 
яка конструює, а не деконструює особливий досвід.
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ВИТОКИ	ЛІТЕРАТУРНОГО	СКЕПТИЦИЗМУ	  
У	ВЕЛИКІЙ	БРИТАНІЇ

Scepticism is in our culture…
Lindsay Clarke

What then is to be done? Said Rasselas; 
the more we enquire, the less we can resolve.

Samuel Johnson

Conrad’s skepticism … brings to the foreground 
the skepticism inherent in the discourse of the novel.

Mark A. Wollaeger

11. Чи є скептицизм в ідентичності англійців?

Окрім вагомого філософського, якими є інші чинники англійського лі-
тературного скептицизму? У цій частині роботи ми звернемося до 
з’ясування специфічного історичного та культурного досвіду англійців, 
який живить у тому числі сучасний літературний скептицизм. Для актуалі-
зації цього чинника скористаємось поясненнями, що їх запропонували 
представники літератури – письменник Джон Фаулз та літературознавець 
Карен Г’юїтт (Karen Hewitt) (Оксфорд). Скептицизм у такому ракурсі є  
питанням, яке належить до студій англійської національної ідентичності.  
У тому, що останню визначає значною мірою роман, переконують, зокре-
ма, Едвард В. Саїд («Culture and Imperialism») та Франко Моретті («Atlas of 
the European Novel: 1800–1900»). Дороті Гейл (Dorothy Hale), упорядник 
антології «The Novel: An Anthology of Criticism and Theory 1900–2000», у 
статті, що передує розділу «Post-Colonialism and the Novel», пише таке:
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Drawing on an argument advanced by Raymond Williams, Said asserts the 
preeminence of the novel in defining English national identity, its successful 
projection of the English nation as a “knowable community” (Said, using Williams’ 
term). The regions and neighborhoods mapped out in Tom Jones, Pride and 
Prejudice, Bleak House, Middlemarch, and Return of the Native (to take some of 
Said’s examples and to add some others) “shaped the idea of England in such a 
way as to give it identity, presence, ways of reusable articulation.” Moretti echoes 
Said’s belief that the novel, more than any other cultural form, brings into being 
“the modern reality” of the nation-state. (Hale: 656) 

Р. Вільямс, Е. Саїд, Ф. Моретті, указуючи на роман як на простір, у якому від-
бувається дефініція англійської національної ідентичності, таким чином 
саме за романістом закріплюють виняткову роль. Серед тих сучасних ан-
глійських романів, які осмислюють англійську ідентичність, звертаючись 
до історії країни та культурної пам’яті британців, – «Альбіонський трип-
тих» Е. Сінклера (1960–1980), «Алвертон» Адама Торпа (1992), «Англійська 
музика» Пітера Акройда (1992), «Англія, Англія» Джуліана Барнса (1998), а 
також романи Антонії Байатт та Ґрема Свіфта. 

Романи Джона Фаулза, одного з ключових представників цього жанру 
в 2-й пол.. ХХ ст., могли б стати такою платформою, як-от «Деніел Мартін» 
(1977), але в пошуку відповіді на поставлене запитання звернемося не до 
художньої творчості письменника, а до його есеїстики, передовсім і най-
більше до есею «Бути англійцем, а не британцем» («On Being English but not 
British»), бо це ключовий текст Фаулза щодо визначень національної іден-
тичності. Ще одне джерело – праці К. Г’юїтт (Karen Hewitt): «Understanding 
English Literature» та ін. Рефлексія письменника спрямована на виявлення 
«специфічних форм англійськості», літературознавця – на вироблення адек-
ватного розуміння літературного твору, який так чи так є відбитком не 
лише авторської, а й культурно зумовленої картини світу. Та все ж центром 
тяжіння і Фаулза, і Г’юїтт є рафінування суто англійського погляду на світ, 
який не стільки розгортається в семантичному полі «англійської винятко-
вості» (хоча почасти й у ньому теж), скільки є спробою сформулювати 
риси англійської ідентичності68. 

За визнанням історика літератури та критика К. Г’юїтт, її праця 
«Understanding English Literature» (1997) з інтенції подолати стереотипи 

68 Студії англійської національної ідентичності тепер у розвої. Соціологи зверта-
ють увагу на той факт, що хоча резиденти Англії становлять 85 % населення Великої 
Британії, але саме вони, а не шотландці, уельсці чи ірландці, переживають кризу 
ідентичності. Хвиля дисертаційних досліджень у цій царині стала явищем кінця 
1990-х, а за десять років до того годі було відшукати академічне зібрання, де б об-
говорювали проблеми англійської національної ідентичності (Newman 1997). З по-
чатку 2000-х інтерес до цієї проблеми в академічному світі чимдалі зростає. Мож-
ливо, незабаром ті часи, коли крупні видавці до своїх переліків, окрім категорій 
«фемінізм», «довкілля» та «політика», додадуть ще одну – «англійська ідентичність» 
(Crick 2003).
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сприйняття романів англійських письменників поступово переросла в іс-
торико-культурне коментування зразків класичної та сучасної англійської 
літератури, адже виповерхнення читацьких стереотипів спонукало дослід-
ницю до роз’яснень якраз тих особливостей англійського погляду на до-
вколишній світ, які беруть участь у формуванні смислів роману, але є мало 
зрозумілими або неприступними неангломовному читачеві. Пропонова-
ний дослідницею глибокий текстовий аналіз романів або окремих фраг-
ментів романів Ч. Діккенса, Д.Г. Лоуренса та ін., який живився багатим 
соціокультурним підґрунтям, не лише виправляв хиби інтерпретації, а й 
вдало увиразнював, «орельєфнював» англійський погляд на світ для самої 
дослідниці. Тож ще одним результатом цієї праці стали узагальнення, які 
знаходяться у площині національної ідентичності та можуть бути викорис-
тані й за межами проаналізованих текстів. 

У продовження зробленого у 2007 р. Г’юїтт опублікувала статтю «Су-
часний англійський роман у контексті культури. Коментар як форма ви-
кладання». Деякі з положень цієї статті безпосередньо пов’язані з предме-
том нашого інтересу. Особливістю англійського погляду на світ Г’юїтт вва-
жає «вроджений скептицизм щодо релігії» (Хьюитт). Він, проте, сусідить зі 
знанням біблійних історій ще змалечку. Цей «вроджений скептицизм» по-
різ  ному втілюється в літературі. Зокрема, дослідниця звертає увагу на 
специ фіку образу пастиря в англійському романі. У творах Г. Філдінга,  
О. Ґолдсміта і Дж. Остін, на її думку, «the parson most certainly did not 
embody “miracle, mystery, authority”» (Hewitt: 178). Дослідниця пояснює 
чому: «<…> though he might be despised by the poor, there was very little 
active anti-clericalism in England as there was in the Catholic countries of 
Europe. England does not have great religious disputes and committed atheists. 
We are culturally sceptical but tolerant». Цю домінанту англійської свідомос-
ті – «скептицизм стосовно релігії», до представників церкви – дослідниця 
бере до уваги у витлумаченнях ситуації релігійного вибору, в якій опиня-
ються й персонажі сучасних романів. 

Есей «Бути англійцем, а не британцем» Джон Фаулз написав 1964 р., у 
1988 р. він разом з іншими статтями письменника 1963–1987 рр. був опу-
блікований у збірці «Кротові нори» («Wormholes. Essays and Occasional 
Writings»). Ще в заголовку автор представляє дихотомію, яка стане цен-
тральною в есеї: «англійськості» та «британськості». «Дедалі частіше я 
сприймаю свою «британськість» як поверхневе перетворення моєї фунда-
ментальної англійськості, новий фасад, недбало приляпаний до значно 
старішої споруди», – пише автор (Фаулз: 125)69. Якщо в історичній пер-
спективі «британськість», за спостереженнями письменника, постає як на-
бута ідентичність, до того ж нав’язана, як «недбало приляпаний фасад», то 

69 Тут і далі у главі цит. за: Фаулз Дж. Быть англичанином, а не британцем / Джон 
Фаулз // Кротовые норы : [пер. с. англ. И. Бессмертной, И. Тогоевой]. – М. : Махаон, 
2002. – С. 125–138.
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«англійськість», яка в архітектурній метафорі вподібнюється «старій спо-
руді», однозначно суґестує ідею первинності, а відтак є більш правдивою, 
більш надійною. І не лише історично послідовною, а й посутньо відмінною. 
«Великою Англійською Дилемою» Фаулз називає розщепленість англій-
ської думки між так званими «Зеленою Англією», тобто «англійськістю», та 
«Червоно-біло-синьою Британією» (128), тобто «британськістю», бо хоч 
болюча переоцінка статусу світової держави, яка розпочалася після 1945 р., 
дозволяла знову стати англійцями, її імперські вподобання є значно давні-
шими. Це змушує Фаулза визнати: «<...> наша англійськість все ще бореть-
ся з нашою британськістю» (129). Відтак мотив протистояння, чи Велика 
Англійська Дилема, може бути витлумачений як невід’ємна риса націо-
нальної ідентичності. Фаулз дає розлогі визначення «цим двом полюсам».

Якщо суть «Червоно-біло-синьої Британії» визначається у зв’язку з ім-
перськими концепціями істеблішменту, «стремліннями поширювати і під-
тримувати імперські ідеали, ідеал панування однієї раси над іншими» (130), 
то «Зелена суть» засновується на архетипній концепції Шляхетного Роз-
бійника. Обидві сутності вкорінені в минулому, але Фаулз волів би зали-
шити першу в минулому, а другу пов’язати з теперішнім та майбутнім. «Зе-
лена Англія», на його думку, поєднує в собі прояви могутньої архетипної 
концепції Справедливого Розбійника з «маніакальним прагненням до 
справедливості». «Ми перенесли Англію лісів у наші думки… але думки 
наші все ще спрямовані до лісу і допомагають нам – кожному по-своєму – 
залишатися у найбільш англійській нашій суті Справедливими Розбійника-
ми» (132). Таким Справедливим Розбійником він уважає народного героя 
Робіна Гуда, популярність якого в історичній перспективі видається авто-
рові безумовною: «І все ж, ця легенда [про Робіна Гуда] – єдина національ-
на легенда, яку знав кожен англієць і кожна англійка починаючи щонай-
менше з 1400 року. Існує лише одна так само поширена історія: історія 
Христа» (131). Фаулз з-поміж різних можливих тлумачень образу народно-
го героя обирає те, яке по-новому, з огляду на постімперські реалії країни, 
міфологізує образ «англійця» як носія «англійськості» чи первня «Зеленої 
Англії»70. Суть Робіна Гуда він визначає таким чином: це людина емпірична, 
незалежна і спроможна об’єктивно порівнювати (там само). 

Усі три складові Фаулзової формули архетипу Робіна Гуда суґестують 
ще одну важливу схильність, притаманну співвітчизникам, – критично мис-
лити, і саме цю рису – критичність мислення – Фаулз протиставляє стерео-
типності “британськості”. Він наголошує на тому, що «Робін Гуд перестає 
бути Робіном Гудом, щойно виходить з-під дерев примирювачем чи пере-
можцем <…> Сутність Робіна Гуда в тому, що він бунтує, а не володарює. 

70 Принагідно зазначимо, що сучасний англійський роман водночас проблематизує 
достовірність усталених англійських символів (Михед: 18). Скажімо, у постмодер-
ністському романі Дж. Барнса «Англія, Англія» Робін Гуд є складовою квінтесенції 
англійськості, яку автор умисно деконструює.
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Він є протидія, а не пасивне ствердження чого-небудь» (131–132). Іншими 
словами, якщо Робін Гуд виходить з лісу і стає примирювачем, то він втрачає 
свою сутність, у тому числі критичне мислення. Таким чином, саме пере-
бування на відстані, не поруч з ноттінґемським шерифом, уможливлює 
критичний, скептичний погляд на світ. Треба розуміти, скорочення цієї 
дистанції покладе край його суті й вочевидь стане кінцем історії про на-
родного героя. 

Англійцям добре дається «ухиляння», відхід убік («withdrawal»). Фаулз 
визначає його як «основний механізм нашої ментальності» («the basic 
English mental mechanism») (132). Він це повторить ще раз у тексті й про-
коментує рецепцію цієї риси іноземцями: притаманну англійцям «невизна-
ченість» (іndeterminacy) інші приймають за прояв лицемірства. Літератур-
ною експлікацією «ухиляння» він вважає традицію від Джонатана Свіфта 
до Кінґслі Еміса, в основі якої – чітка позиція «бути строго критичними, не 
впадаючи у претензійність». До слова, в есеї «Гарді та стара відьма» 
(«Hardy and the Hag») (1977) Фаулз ще раз прокоментує цю національну 
рису. На його думку, успіхи англійців у романі та в поезії значною мірою 
завдячують напрузі між «приватною реальністю» та «публічним вдаванням» 
(Фаулз: 202). «Якщо славу французів становить оголеність і яскравість зо-
браження того, що вони реально відчувають і роблять, то наша перевага – в 
завуальованості та в ухилянні», – пише він (там само). Письменник пов’язує 
з ухилянням і специфічне ставлення англійців до моральних приписів: «Со-
вість англійця надто часто задовольняється актом внутрішньої несхвали. 
<…> Ми страждаємо чимсь на кшталт млявості етики, якогось морального 
запору» (133).

Робінгудизм протиставляється не лише британському первню самих ан-
глійців – образ «Зеленої Англії» письменник пояснює і в тих значеннях, що 
експлікуються в зіставленні з культурним досвідом континентальних євро-
пейців. Він нарікає, що англійців «…значно більше ваблять обпалюючі ске-
лі півдня, а ще більше – обпалюючий, чорний, цинічний досвід континен-
тальної Європи» (137). Цинізм, у баченні Фаулза, має континентальну про-
писку. Протиставлення осмислюється ним як прикре, але й неуникне. 

<...> вибору у нас немає. Англія – це зелень, вода, плодючість, недосвідче-
ність, це більшою мірою весна, а не літо. Ані історично, ані психологічно ми 
не можемо бути циніками, шпенглеріанцями, квієтистами чи мучениками; 
жодна інша раса, яка зуміла перетворити мейозис у таке високе мистецтво, 
не може щиро вірити у те, що цей світ – найгірший з усіх можливих світів. 
Ясна річ, він геть не найкращий, але й так годиться. (137–138) 

Значення, якими наповнена антитеза «Велика Британія–континентальна 
Європа» у цьому фрагменті есею, теж на користь англійців. 

Отже, фундуючи на концепції Робіна Гуда «Зелену суть» сучасного ан-
глійця, Джон Фаулз формулює його характерологію: емпірик, незалежний 
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та об’єктивний. Прояви «Зеленої суті» він відстежує в мистецтві та філосо-
фії. Стосовно останньої, продовжуючи логіку есею, автор визначає її та-
ким чином: «У філософії це [суть «Зеленої Англії»] у нас виявляється в 
емпіризмі, у нетерпимості до метафізики, у тому, що ми віддаємо перевагу 
логічному позитивізму, а не повітряним замкам» (там само). Виокремити 
емпіризм – означає надати значущості досвіду, як індивідуальному, так і 
суспільному, і якщо не відкинути, то обережно поставитися до авторитету 
метафізики. 

Якщо проявом англійської сутності вважати, як це робить Фаулз, по-
ложення філософії емпіризму, то за цією самою логікою така домінанта 
національної ідентичності, яка вивищує досвід над напередзаданими ідея-
ми, передує власне формуванню філософії емпіризму, що її пов’язують з 
іменами англійських філософів Джона Локка, Джорджа Барклі та Девіда 
Г’юма. Над тим, наскільки національно вкоріненою, культурно зумовленою 
є філософія емпіризму для англійців, розмірковував, зокрема, і історик 
філософії Бертран Рассел. Він хоч і не висловлювався прямо щодо винят-
ковості емпіризму для британців, але саме одного з теоретиків цього вчен-
ня – Г’юма – ставив на особливе місце в історії філософії. Більше того, 
власне професійне зростання Рассел описував як рух від Декарта до Г’юма. 
У нефілософській праці «Nightmares of Eminent Persons and other Stories»71 
він поетично, вдаючись до метафори, формулює своє ставлення до тео-
ретика. В оповіді «Жахіття метафізика» йдеться про кімнату в пеклі, де 
страждають ті, хто спростовував учення Г’юма. Рассел називає їх такими, 
що не спізнали мудрості. Як відомо, адекватна рецепція Г’юмового спадку 
була запізнілою, лише у ХХ ст. його праці ввійшли в активний науковий 
обіг. Принагідно зазначимо, що й Фаулз віддає належне філософові, хоча 
робить це опосередковано, не називаючи його ім’я. 

Літературознавчий погляд на взаємопов’язаність емпіризму як складо-
вої англійської ідентичності та філософії є менш категоричним, але посут-
ньо суголосним. Приміром, Ієн Вотт у розвідці «The Rise of the Novel» 
(1957), досліджуючи проблему зв’язків між англійською філософією емпі-
ризму та народженням роману, виходить з того, що інтелектуальні школи 
ніколи не є сиротами, і обстоює думку, що саме в синергії науки й літера-
тури можна спостерігати величезний зсув у свідомості, який відбувся у 
XVIII ст.

Через півстоліття після написання есею «Бути англійцем, а не британ-
цем» ще один англійський романіст Віл Селф зробив узагальнююче спо-
стереження з цього приводу: «Британці є традиційно емпіриками, тож 
вони/ми чинимо опір теорії» (Britain’s Intellectuals 2011). Свою точку зору 
він висловив у рамцях публічної дискусії щодо ролі інтелектуала в сучасному 
британському суспільстві, яку розгорнуло на своїх шпальтах національне 

71 Збірка «Нічні жахіття видатних людей» не перекладена українською мовою. 
Російською перекладено декілька фрагментів (Наука и жизнь. – 1966, № 3). 
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видання «Observer». Коли письменник узагальнює щодо національної риси 
британців «Ми всі – емпірики», чи це слід розуміти як «Ми всі – філосо-
фи»? Радше ні, емпірик акцентує значення індивідуального досвіду та не-
довіру до теорії. К. Г’юїтт також певна, що серед риc, які притаманні ан-
глійцям, – «недовіра до всіляких теорій, небажання робити широкі узагаль-
нення, вкладати в поняття не закладений у них символізм і задоволення, 
яке переживаємо від віднайдення аналогій та реальних зв’язків між явища-
ми» (Хьюитт). У «недовірі до всіляких теорій» вона вбачає не лише компо-
ненту англійської ідентичності, а й один зі смислів антитези «англієць–кон-
тинентальний європеєць». «Європейських інтелектуалів завжди бентежив 
спротив англійців теоретичним побудовам та «всеосяжним», «усебічним» 
роз’ясненням», – стверджує вона. Не намагатися зрозуміти все шляхом од-
нієї всеосяжної теорії, а віддавати перевагу адекватним і назагал більш 
глибоким підходам є, у розумінні К. Г’юїтт, «культурним вибором» англійця. 

У зіставленнях із Францією вибудовувати національну ідентичність – 
риса, яка віддавна притаманна англійцям, стверджують соціологи. Кришан 
Кумар зазначає, що англійська ідентичність маркована «моментами патрі-
отичного запалу (fervour)» (Kumar 2001: 45), котрі виникали часто саме в 
складних стосунках із сусідньою Францією, приміром, мобілізація суспіль-
ства проти французів під час революції 1789–1794 рр., яку британці роз-
цінювали як загрозу національній політичній стабільності, надто після пу-
ританської революції 1640 р. та Славної революції 1688 р., які відбулися у 
країні перед цим. Ще один приклад – мобілізація під час наполеонівських 
воєн72. У мультидисциплінарній розвідці К. Кумара «The Making of English 
National Identity»73 (2003) вагомий історичний вимір доповнений соціоло-
гічним та культурознавчим. Вона простежує виникнення і розвиток англій-
ського націоналізму від часів норманського завоювання донині, локалізую-
чи витоки сучасної концепції англійськості наприкінці ХІХ ст. Ця праця 
вийшла друком у кембриджській серії «Культуральні студії» і вже стала 
програмною в дослідженнях національної ідентичності як у публічному, 
так і в науковому дискурсах, до того ж саме тоді, коли англійці почали ви-
казувати найбільшу готовність до національної інтроспекції, а академічні 
студії англійської ідентичності набули розвою. Нам імпонує стрижнева 
теза К. Кумара, вона є лаконічною і методологічно переконливою: виріши-

72 Не слід ототожнювати подібні зівставлення з франкофобією, яка має дещо інші 
причини і смисли, застерігають британські дослідники історії Джеральд Ньюмен 
(див.: Newman G. The Rise of English Nationalism: A Cultural History, 1740–1830  
(2d rev.ed.). – N.Y.: St. Martin’s Press, 1997) та Ребека Ленґлендз (Langlands R. Bri-
tishness or Englishness? The Historical Problem of National Identity in Britain. – Nations 
and Nationalism 5, 1999. – P. 53–69).

73 В Україні, як і в пострадянському просторі назагал, ця робота мало відома і не 
перекладена. Ім’я Кришана Кумара знайоме соціологам за його іншою розвідкою 
«Марксизм и утопия» (Общественные науки и современность. 1992. № 3. – С. 125–
135).
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ти проблему концептуалізації англійської ідентичності можна не стільки 
шляхом усвідомлення існуючих відмінностей, як це відбувається з іншими 
націями (у випадку з Англією може йтися про такі поняття, як «чесна гра», 
«спортивний дух», «толерантність», «ідеал джентльмена», «любов до садів-
ництва» і таке інше), скільки подивитися, якою мірою ті визначення, що 
наповнюють поняття «англійськість», залежать від сторонніх реакцій на 
них чи їм суперечать. Якщо своєрідна британська протестантська націо-
нальна ідентичність була викувана у тривалих війнах із Францією після 
1689 р., протиставляючи себе католицизму, як переконує американський 
історик Лінда Коулі (Linda Colley) (Colley: 368) у суголосі з Кумаром, то 
цілком можливо, принаймні в контексті згаданої теорії англійськості, що 
те, що прийнято називати стереотипом ставлення до французів і до фран-
цузької теорії, є лише на перший погляд негацією, насправді, як перекону-
ють соціологи, – усталеним для англійців засобом самоідентифікації. 

Уже традиційно дискусія – публічна і наукова – про британського інтелек-
туала та його роль у суспільстві відбувається в контексті зіставлень з типоло-
гічно відмінним континентальним інтелектуалом, здебільшого йдеть ся про 
французьку традицію. Останнє, зокрема, пояснює, чому проблему інтелек-
туала публічний дискурс у Великій Британії формулює негативно – «Чому 
ми не любимо наших інтелектуалів?» (Naughton), а науковий дискурс, огля-
даючись на всю історію англійського інтелектуалознавства, виробляє т. зв. 
«absent thesis» (тезу про відсутність) (Collini: 3). Англійський роман активно 
долучається до цієї актуальної дискусії, про що йтиметься в Розділі 3. 

Джон Фаулз неодноразово засвідчував, що сформувався під глибоким 
впливом Франції і що для нього ця країна – її мова, культура, природа – 
становила «половину самого себе» (Фаулз: 79). Він студіював французьку 
в Оксфорді, викладав в університеті міста Пуатьє, перекладав англійською 
твори Марії Французької, роман Клера де Дюра «Уріка», не кажучи вже 
про вплив французьких письменників на його власну творчість. Але при 
цьому він дистанціювався від французької теорії повоєнної доби, яку 
саркастично називав «галльським теоретизуванням». Його есей 1988 р. 
«Франція сучасного письменника» конкретизує предмет сарказму: «Я про-
читав, щоправда, далеко не все з того, що пишуть Дерріда, Лакан, Барт та 
їхні колеги-метри, і виявився геть спантеличеним і радше розчарованим, 
аніж просвіщенним» (там само). Подальша рефлексія англійського письмен-
ника відображає тугу за попередньою літературною традицією у Франції, 
у якій були «сонячна прозорість, гострий розум, елегантність» і т.п. «Но-
вий роман», як і теорії постструктуралізму, відштовхують Фаулза. «Галль-
ське теоретизування» є неприйнятним для нього через свою складність, не-
зрозумілість, а головне – воно йому не до душі. «Ми [англійські письмен-
ники] ніколи не вважали своїм обов’язком викликати в читачів позіхання; 
ось і нині, думаю, не багато хто з нас приймають те, що криється за край-
німи формами деконструкції, яка одразу ж так розумно і тонко позбавляє 
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нас бодай якихось ясних резонів для письменницької діяльності взагалі» 
(82). У зіставленнях із Францією та її літературними практиками Фаулз 
формулює ще одну притаманну англійцям рису – скептичне ставлення до 
теорії.

Маємо підстави зарахувати Фаулза до тих англійських інтелектуалів, 
котрі передовсім у географічному розташуванні вбачають витоки націо-
нальної ідентичності. «Англія по суті своїй – острів, – пише він. – Ми за-
вжди були народом, який дивиться на все з іншого, північного берега, за-
ймає позицію позаду крикетних воріт» (Фаулз: 130). І саме з цієї дислока-
ції, «позаду крикетних воріт», Фаулз робить кінцеве узагальнення есею 
«Бути англійцем, а не британцем»: 

Добре нам кепкувати з політичної корупції, тоталітаризму, несплати податків, 
демагогії та інших гріхів, які переходять в іноземців з покоління в покоління; 
але ж за цією усмішечкою, за маскою бувалого скептика – Робін Гуд, який 
ховається в нас, вічно прагне в ліс. (138)

Скептик, який вічно прагне в ліс. Схоже, схвально ставляться до цієї мета-
фори і соціологи. Можемо принагідно зазначити, що євроскептицизм є не 
явищем останнього десятиліття, а усталеним способом самоідентифікації. 
Із часу вступу країни до Європейського Економічного Співтовариства в 
1973 р. цей британський погляд прийнято називати «європейським питан-
ням» (issue of Europe), хоча він посутньо є значно більш давньою історією, 
вважає британський соціолог Девід Маккроун (David McCrone) (Единбурґ), 
витоки якої слід шукати чи не в середніх віках. «Європейське питання», яке 
відтоді набуло особливої гостроти і стало одним із викликів, що стоять 
перед країною, спричинилося до дискусій усередині суспільства та «мобі-
лізації політичних партій» (McCrone: 268). 

Отже, можемо висновувати про таке. Комплексного дослідження, яке б 
дало відповідь на запитання, чи є скептицизм в ідентичності англійців, на-
разі немає, принаймні нам воно не відоме. Скориставшись аргументацією 
Реймонда Вільямса та Едварда Саїда про «перевагу роману у визначеннях 
англійської національної ідентичності», ми звернулись до формулювань, 
що їх пропонує література в особах Джона Фаулза та Карен Г’юїтт. Їхні 
узагальнення не є всеохопними і не вирішують проблему концептуалізації 
англійської ідентичності, яка набула особливої актуальності з 2000-х, але 
наближають нас до них як важливі, авторитетні точки зору, що мають бути 
враховані. Обидва дають ствердні відповіді щодо скептицизму як однієї з 
домінант англійської ідентичності. В есеї «Бути англійцем, а не британ-
цем» Фаулз з притаманним йому, і від того ще більш упізнаваним, прагнен-
ням осмислювати сучасність, актуалізуючи потужний культурний та істо-
ричний досвід англійців, презентував відшуканий ним автентичний англій-
ський образ з безумовною популярністю – героя народних легенд Робіна 
Гуда і трансформував його в носія «англійськості», або так званої «Зеленої 
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Англії». Її він пов’язав з «фундаментальною англійськістю», зі справедли-
вістю та іншими чеснотами, протиставивши імперській, завойовницькій 
«Червоно-біло-синій Британії». У визначеннях Фаулза, Робін Гуд – людина 
емпірична, незалежна і спроможна об’єктивно порівнювати; він протидіє, 
а не стверджує. Власне ці якості відповідають природі скептицизму. Вибу-
дова так званої Великої Англійської Дилеми дозволила рафінувати суть 
«англійськості», яка, за словами Фаулза, полягає в емпіризмі, у нетерпи-
мості до метафізики, у наданні переваги логічному позитивізму. Витоки 
емпіричної філософії письменник вбачає в культурному досвіді англійців. 
А це дозволяє нам припускати, що емпіризм, який становить конститутивну 
компоненту англійської самототожності, і емпіризм філософський в ан-
глійському варіанті є особливим симбіозом, а його літературні апропріації 
не обов’язково є апропріаціями філософського вчення, що його представ-
ля ють Дж. Локк, Дж. Барклі та Д. Г’юм. Іншими проявами притаманного ан-
глійцям критичного мислення Фаулз вважає «ухиляння», «млявість етики» 
та відразу до теорії. Запропонована в есеї дихотомія «англійськості» та 
«британськості», її смислове наповнення є реакцією на виклики пост- 
і мпер ської Великої Британії, разом з тим здійснені письменником зістав-
лення з континентальною Європою ці риси лише увиразнюють. Актуаліза-
ція взаємо пов’я заності скептицизму та національної ідентичності К. Г’юїтт 
постає головно як наслідок аналізу зразків класичного та сучасного англій-
ського роману. І хоч дослідниця не віднаходить одного конкретного персо-
нажа, який би уособ лював відшукані риси, як це робить Фаулз, її узагаль-
нення, проте, значною мірою резонують з Фаулзовими. Вона констатує 
«вроджений релігійний скептицизм», який поєднується з блискучим знан-
ням Біблії, скептичне ставлення до священиків, яке поєднується з толе-
рантністю, «відразу до теорії». Подібно до Фаулза, Г’юїтт одним із шляхів 
побудови англійської ідентичності, і скептицизму або критичного мислен-
ня як її складової, вважає порівняння з інтелектуальними практиками кон-
тинентальної Європи, передовсім Франції, що, як стверджують соціологи, – 
риса, притаманна англійцям назагал. Узагальнення, зроблені Фаулзом та 
Г’юїтт, знаходять підтвердження в новітніх розвідках згаданих британських 
та американських соціологів, істориків та культурологів. 

12. Літературний скептицизм: від Вільяма Шекспіра  
до Джозефа Конрада

Маніфестації літературного скептицизму в попередніх літературних 
епохах є центром уваги в цій частині роботи. Здійснені вже у ХХІ ст. до-
слідження увиразнюють традицію літературного скептицизму в англійській 
літературі, яка існувала від часів Шекспіра, але не ставала предметом 
окремої розвідки. Літературознавці відкрили її для себе, коли подивилися 
на старі явища під новим кутом зору. Маємо підстави виокремити декілька 
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«епіцентрів» сталого академічного інтересу. У цьому континуумі – від 
доби Ренесансу до початку ХХІ ст. – ми виділили їх п’ять. Контрапункт імен 
тут невипадковий, хоча ми усвідомлюємо, що його можна було б надалі 
доповнювати чи корегувати. Точка відліку ґенези літературного скепти-
цизму є умовною, і розвідка американського медієвіста Сета Лерера (Seth 
Lerer) «Класичний скептицизм та англійська поезія у ХІІ ст.» (1981) це до-
водить. Тож нанести на умовну пряму літературної історії ті заміри, які на 
сьогодні вже актуалізовані в науковому дискурсі, маємо на меті далі.

Першим «епіцентром» інтересу є єлизаветинська драма, а центральною 
постаттю – Вільям Шекспір. У XVI–XVII ст. у Західній Європі скептицизм 
поширювався спершу завдяки філологічним студіям континентальних гу-
маністів, згодом завдяки полеміці представників реформаційного руху, 
котрі використовували скептичні аргументи щодо критеріїв релігійної 
правди (Popkin 1987). В Англії через те, що розвиток єлизаветинської 
трагедії збігся в часі із запізнілою зацікавленістю англійців ренесансними 
ідеями, літературний матеріал та соціоісторичне середовище створили од-
наково плідні для обох умови для культивування різних форм сумніву та 
запиту (enquirу). Тут ренесансний скептицизм мав, за визначенням амери-
канського дослідника Вільяма Гемліна, «дисидентську ідентичність», функ-
ціонував як непослідовний подразник, що розхитує думки та конвенції 
(Hamlin: 2). Поширення пірронізму стало важливим чинником у формуван-
ні модерного мислення, рушійною силою політичних, релігійних та соці-
альних змін у країні. На думку Теренс Кейв, скептицизм був тією «інтелек-
туальною їдкою речовиною», яка «сприяла руйнуванню інституційних та 
ідеологічних структур, що існували впродовж століть, і уможливлювала 
вироблення нових» (Cave: 205). Саме в контексті цих релігійних та світ-
ських змін Бенджамін Бертрам (Bertram) у розвідці «The Time is Out of Joint: 
Skepticism in Shakespeare›s England» аналізує скептицизм шекспірівської 
Англії. За його словами, чотири скептики епохи з «вивихнутими суглоба-
ми», а саме Реджинальд Скот, Томас Геріот, К. Марло та В. Шекспір, під-
німають гострі питання віросповідання та епістемології на тлі складних 
процесів ревізії ціннісних орієнтацій. Скептицизм не лише супроводжував 
ці трансформації, а й сприяв їм. 

Суспільні тривоги, пов’язані з викликами складного переходу, чи не 
найбільше оприявнюються у драмі того періоду. Драматичний жанр є по-
сутньо скептичним, переконаний В. Гемлін. Розгортання протилежних то-
чок зору засобами мовлення та дії персонажів є механізмом уникнення 
констатації авторських думок, декларацій (Hamlin: 2). Діалог відпочатково 
може бути дестабілізуючим чинником – елементи непевності з’являються 
щоразу, коли контроль над мовленням зміщується від одного персонажа до 
іншого, при цьому незрозуміло, чи вдасться тому чи іншому мовцю у про-
цесі обміну думок переконати свого візаві у власній правоті. Учений 
окреслює той потенціал драми, який перетворює її на «царство сумніву»: 
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Narrative shape, thematic elaboration and individual assertions of will are 
complicated by the intruding interiorities of drama, and, on the whole, plays tend 
to provoke thought and feeling rather than urge conclusions. To the extent, 
moreover, that they exploit discrepant levels of awareness, plays typically imply 
fascinating realms of doubt. (ibid.) 

Те, що одному персонажеві невідомо, щó думає або як чинить інший, а 
глядач має привілей більшої поінформованості стосовно намірів дієвців на 
сцені чи, навпаки, перебуває в напрузі незнання, хоч є тактикою, яку ви-
користовують і в інших літературних жанрах, але саме вона закладена в 
структуру драматичного твору. Особливістю ж англійської трагедії єлиза-
ветинського періоду та часів правління Якова І є вибудова і загострення 
протилежностей. Це по-перше, і по-друге: ті чи інші теми представлено в 
спектрі різних точок зору, причому кожна з них – умовна. Діалогічна 
структура трагедії – це один із способів «навігації у водах непевності» 
(Zerba: 11). 

В Англії не було своїх теоретиків скептицизму, але в неї були Френсіс 
Бекон, Кристофер Марло, Вільям Шекспір та інші інтелектуали, які покла-
далися на стратегії античних скептиків. Рецепція академічного скептициз-
му та пірронізму в Англії періоду Тюдорів та Стюартів мало досліджена, на 
відміну від, скажімо, подібних студій стосовно Франції чи Італії. Відповідь 
на запитання, який вплив був істотнішим – античний чи французький, – 
розділила дослідників. І якщо одні акцентують значущість теоретиків ан-
тичності, то інші – підкреслюють саме французький фактор. Розглянемо 
обидва послідовно. 

Вивчення впливу античних теоретиків скептицизму на літературу від-
бувається вже у ХХІ ст.74 і вимагає поєднання класичних та ренесансних 
студій. Виділимо дві монографії з цієї проблеми: В. Гемліна «Tragedy and 
Scepticism in Shakespeare’s England» (2005) та Мішель Зерби (Michelle 
Zerba) «Doubt and Scepticism in Antiquity and the Renaissance» (2012). Ака-
демічний скептицизм та пірронізм були частиною гуманістичного спадку, 
зацікавленість яким, як стверджує Р. Попкін, розпочалася фактично з пу-
блікації в 1562 р. першого латинського перекладу праці Секста Емпірика 
«Пірронічні підвалини» Анрі Естьєном, грецький текст був надрукований у 
1621 р., але й до середини XVI ст. пірронізм був добре відомий завдяки 
працям Діогена Лаерція, Цицерона, Секста Емпірика, вважає М. Зерба 
(Zerba: 20). Примітно, що саме в Англії був здійснений перший переклад 
«Скептика» Секста Емпірика національною мовою, надрукований близько 

74 Окремі спроби такого аналізу були зроблені й раніше. Див.: Soellner R. «‘Hang 
up philosophy!’ Shakespeare and the Limits of Knowledge» / Modern Language 
Quarterly, Vol. 23, Issue 2, June 1962. – P. 135–150; Cavell S. Disowning Know ledge in 
Six Plays of Shakespeare. Cambridge [Cambridgeshire]. – N.Y.: Cambridge University 
Press, 1987; Pierce R.B. «Shakespeare and the Ten Modes of Scepticism». – Shakespeare 
Survey, Issue 46, 1994. – P. 145–158.
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1590 р. Якщо В. Гемлін зосереджується на «текстових індикаціях, які суґес-
тують автентичну інтелектуальну спорідненість зі скептичними традиціями 
античності» (Hamlin: 9), то М. Зерба свій науковий пошук спрямовує на лі-
тературні апропріації однієї з ключових категорій скептицизму – категорії 
сумніву. Для неї «Socrates has done for Greek doubt what Shakespeare’s 
Hamlet has done for Renaissance doubt: owned it» (Zerba: 4). Сумнів тлума-
читься як практика, що постійно руйнує межі думки та репрезентації і по-
стає особливістю літератури античності та доби Відродження. Відзначимо, 
що контекст праці є значно ширшим, як фахівець саме із цих літератур 
Зерба звертається до творів Гомера, Софокла, Аристофана, Цицерона, 
Макіавеллі, Шекспіра та Монтеня. Гомерова «Іліада» та «Одіссея» містять 
ті стратегії сумніву, що, як вона доводить, згодом будуть використані в лі-
тературних практиках доби Відродження. Сумнів може мати різні наслідки в 
шекспірівській драмі, він не є обов’язково апоретичним. Він дарує відчуття 
новизни, спонукає до відваги, породжує страх і навіть фобії. Таким чином, 
не лише пірронізм, а й скептицизм Гомера і Сократа мали вплив на літера-
туру Ренесансу.

Перспектива ґрунтовного інтердисциплінарного дослідження, яке за-
пропонувала М. Зерба, вписується в ту новітню тенденцію переоцінки 
«early modern» як категорії з чіткими спрямуваннями до «postmodernity», а 
це, своєю чергою, укорочує відстань між античним світом та сучасним, і в 
такому сенсі Макіавеллі, Шекспір та Монтень постають нашими сучасни-
ками (ibid.: 3). Сумнів є частиною західного канону і важливою складовою 
канонічності. Така наукова оптика наділяє Шекспіра об’єднавчою силою 
містка між античністю та постмодернізмом (ibid.: 5). 

Типологічні зв’язки між скептицизмом Шекспіра та Монтеня вже стали 
загальником як у шекспірознавстві, так і в студіях літературного скепти-
цизму доби Відродження, тим паче, що до цього спонукав факт: Шекспір 
читав Монтеня. «Проби» Монтеня, перекладені Джоном Флоріо, були надру-
ковані в 1603 р. Ось як вплив Монтеня визначає американський дослідник 
Мілісент Белл (Єйл) у монографії «Tragic Skepticism» (2002): 

He seems to have shared with Montaigne, his near-contemporary, not only general 
doubts of what had long been assumed about the universe and mankind but also 
doubt concerning the reliability of our own power to perceive and conclude 
anything. Montaigne’s ideas, expressed in the famous essays Shakespeare certainly 
read, became a repeated reference in my book as representation of a general 
skeptical viewpoint emerging in the sixteenth and seventeenth centuries. (Bell: 10)

На думку Аніти Шерман (Anita Sherman), основою для зіставлень Шек-
спіра та Монтеня може стати концепт пам’яті. Пошуком французьких 
витоків шекспірівського скептицизму займалися й учасники панелі науко-
во-практичного з’їзду Асоціації сучасної мови (MLA) 2014 р., яка мала на-
зву: «Tran slated Skepticism: Montaigne and Shakespeare». Американський 
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шекспіро знавець Пітер Плат (Peter Platt), автор монографій «Reason 
Diminished: Shakespeare and the Marvelous» (1997) та «Shakespeare and the 
Culture of Paradox» (2009), представив результати зіставлень Шекспірової 
драми та «Проб» Монтеня (пер. Дж. Флоріо). Фахівець із ренесансних сту-
дій Джеймі І. Ґрем (Jamey E. Graham) (Гарвард) відслідкував специфічний 
скептицизм Монтеня в шекспірівських драмах 1600–1605 рр. 

Полеміка щодо античного та французького впливів трансформується у 
взаємодоповнювальні пошуки. Крім того, вона відображає тенденції в шек-
спірівських студіях, які відповідають на актуальний запит ревізувати статус 
Шекспіра у філософському світі. Про останнє красномовно свідчить тема-
тика чергової міжнародної шекспірівської конференції, запланованої на 
2016 р. з нагоди 400-х роковин смерті поета. Рецепція Шекспірового до-
робку з боку філософів забарилася, хоча з ХІХ ст. її представляють Гегель, 
Ніцше, Шеллінґ, а в наші часи інтерес утримують і французькі філософи, 
зокрема Жак Дерріда75. У цьому переконує Елен Сіксу разом з іншими чле-
нами наукової ради конференції76. Філософський підхід до Шекспірових 
творів не обмежується філософією його доби, а, зважаючи на постульовану 
ним позачасовість, залучає все розмаїття філософської традиції.

Деякі дослідники вважають, що Шекспір, як і інші драматурги-єлиза-
ветинці, мав підстави бути скептиком, навіть якби він не був обізнаний з 
європейською та античною теорією, так само як і автор «Проб» став би 
скептиком, не читаючи праць Секста Емпірика чи Цицерона. Такою під-
ставою вважають появу в англійській літературі за сто років до «Гамлета» 
«Утопії» Томаса Мора, у якій він створив образ місця, де «кожна людина 
може культивувати релігію на свій смак, навертати інших до своєї віри, але 
скромно, раціонально і не завдаючи прикростей іншим». Акцентування то-
лерантності співзвучне практичним наслідкам відстороненості скептициз-
му від догматичних позицій. Власне XVI ст. подає чимало прикладів недо-
віри до догматизму – це й Еразм Роттердамський, Себастьян Кастелліо і 
вже згаданий Реджинальд Скот. Переклад античних праць зі скептицизму 
та їхнє поширення збіглися в часі з суспільними тривогами кінця правління 
Єлизавети І. Достеменно невідомо, чи читали Шекспір та Марло «Скепти-
ка», але автори «Іспанської трагедії», «Доктора Фауста», «Троїла та Крес-
сіди» і «Трагедії Маріам» є частиною середовища «кінця століття», сповне-
ного суспільних тривог, релігійної та філософської непевності й запиту на 
той тип філософування, що його розробив Секст Емпірик (Hamlin: 8). Уже 
згаданий Мілісент Белл скептицизм Шекспіра пов’язує як з викликами часу, 
так і з проникливим розумом митця. Він, зокрема, пише: «…Shakespeare’s 

75 Shakespeare and Derrida. – The Oxford Literary Review 34.1. – Edinburgh University 
Press, 2012. – Available at: http://www.euppublishing.com/toc/olr/34/1; Jacques Derrida, 
Spectres de Marx, Paris, Galilée, 2006.

76 Hélène Cixous. Shakespeare Ghosting Derrida. – Oxford Literary Review, Sha kes-
peare and Derrida, 2012, Vol. 34 Issue 1. – P. 1–24.
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was one of those rare minds that get around to the other side and see the 
moon’s other face, where, until space travel, no crater had a name» (Bell). Мі-
рою таланту Шекспіра і не стільки новаторством, скільки продовженням 
традиції, яка існувала в Англії і до нього, Джон Кокс (John Kox) пояснює 
розробку драматургом теми віри та скептицизму в розвідці «Seeming 
Knowledge: Shakespeare and Skeptical Faith» (2007).

Між тим, студії скептицизму в Шекспіровому доробку не обмежуються 
трагедією. Канадський компаративіст Стен Бенфел (Stan Benfell), фахівець 
з пізнього Середньовіччя та Відродження, формулює поняття комічного 
скептицизму, простежуючи його розгортання в ранній комедії англійсько-
го драматурга «Дванадцята ніч». Сюзанна Тартамелла (Tartamella) у 2013 р. 
додає до сфери скептичного й сонети Шекспіра. М. Зерба формулює ди-
хотомію трагічного та комічного скептицизму, яка вже не обмежується 
єлизаветинською драмою чи драмою взагалі: 

Comic skepticism exhibits resilience in an uncertain world and settles for 
imperfection; tragic doubt cleaves to moral principle – or its wreckage – and leads 
to loss or death. The former is more extroverted. That is why heightened levels of 
scrutiny, embedded in different plot structures, move along opposed trajectories. 
(Zerba: 87)

Ще одним єлизаветинцем, котрий знаходиться в центрі інтересу сучас-
них студій ренесансного скептицизму, є Кристофер Марло, інтерес до яко-
го останніми роками зростає. Одні традиційно ставлять його ім’я поруч із 
Шекспіровим, інші ж, як, до прикладу, британська дослідниця Хлої Пріді 
(Chloe Preedy) (Кембридж), бачать у ньому «центральну постать в історії 
скептицизму» Британії, пояснюючи це тим, що Марло переніс у свої п’єси, 
зокрема в «Доктора Фауста» та в поезію, полеміку, яка розгорнулася в 
пост реформаційній Європі з центральними для неї питаннями віроспові-
дання та церкви, шахрайства та лицемірства представників кліру. Роздуми 
Х. Пріді в її розлогій монографії «Marlowe’s Literary Scepticism: Politic 
Religion and Post-Reformation Polemic» (2013), зокрема щодо фігури атеїста 
та історичних конотацій цього поняття, актуалізують також і ті виклики, які 
постали перед сучасною Великою Британією. Тож дослідниця формулює 
запитання, чи коректно було б називати відомого єретика тодішнім Ричар-
дом Докинзом? Така екстраполяція сучасних проблем у ренесансну добу 
свідчить про діалог усередині самої традиції літературного скептицизму. 

Скептицизм Джона Донна, Джона Мільтона, Бена Джонсона та Томаса 
Мідлтона представляє літературний скептицизм XVII ст., з різним ступенем 
наукового опрацювання. Якщо скептицизм Донна встиг стати загальником 
у літературно-критичному дискурсі та частиною канону його студій, то від-
носно новими в цьому контексті є імена Дж. Мільтона, Б. Джонсона та 
Т. Мідлтона. Визначаючи другим «епіцентром» студій літературного скеп-
тицизму XVII ст., ми звертаємо увагу на умовність таких меж, вони є радше 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

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


96

Р о з д і л  2

даниною усталеній вітчизняній традиції літературної хронології, яка ви-
окремлює це століття. Адже Донн тісно пов’язаний з маньєризмом у ранній 
та зрілій ліриці і з бароко – у пізніх творах, Мільтон поєднав риси бароко 
та класицизму, досягнення Джонсона та Мідлтона протиставлялися єлиза-
ветинській драмі. Британське літературознавство розглядає цих авторів 
частіше як представників «поствідродження» чи як письменників епохи 
правління короля Якова І. Донн, до прикладу, репрезентує літературу 
XVII ст., він також належить і до шекспірівського покоління, більше того, 
обидва – і Шекспір і Донн – бачаться як «hybrids who crossed generic and 
social boundaries». 

Визначаючи формуючий вплив скептицизму на Джона Донна, Луїс 
І. Бредволд (Louis I. Bredvold) зауважує, що зацікавленість скептицизмом 
простежується як у його ранніх поезіях, так і в пізній ліриці. За словами 
дослідника, «he [Donne] reflects some of that dissatisfaction with the results of 
reason which marks philosophical skeptics» (Bredvold: 198–199). Скептичне 
мислення Донна наснажувало його інтелектуальну рефлексію, живило по-
етичну уяву. «Мудрим скептицизмом» називає позицію поета стосовно ре-
лігії російський учений Андрій Горбунов, котрий упродовж багатьох років 
займався вивченням філософського світогляду та поетики Донна (Горбу-
нов 2011)77. Наголошуючи на результативності скептицизму англійця, 
А. Горбунов звертається до аналізу, зокрема, третьої сатири (про релігію). 
У ній поет порівнює католицьку, пуританську та англіканську церкви й до-
ходить висновку, що жодна з них його не задовольняє, разом з тим визнає, 
що не ставить під сумнів основи християнського віровчення. Істина, на 
його думку, – це довгий шлях. Уміння зіштовхнути протилежності й від-
шукати точку їхнього дотику, зрозуміти складну природу явища, яка скла-
дається з різних елементів, і водночас відшукати єдність, синтезувати її – 
так формулює найважливішу рису творчості Донна А. Горбунов (Горбунов 
1989: 28). 

Скептицизм Донна актуалізується у зв’язку з категорією пам’яті, пере-
конує Аніта Шерман у монографії «Skepticism and Memory in Shakespeare 
and Donne» (2006). Поглиблення розуміння якості й механізмів скептично-
го мислення відбувається шляхом поєднання усталеної методології аналізу 
та обережного застосування сучасної теорії. Питання наративної структу-
ри, історичної інтерпретації, концепції сучасної філософії плідно залуча-
ються А. Шерман до її значною мірою інтердисциплінарного дослідження. 
Узявши за основу аргументацію сучасного філософа Стенлі Кавелла, ви-
кладену ним у засадничому творі «The Claim of Reason», Шерман аналізує 

77 А.Н. Горбунов – один із перших в СРСР дослідників Донна. Його докторська 
1989 р. була присвячена поезії поета. Упорядник і автор передмов до видань: «Ан-
глийская поэзия первой половины XVII века» (1989); «Джон Донн. Стихотворения и 
поэмы» (2009). – (сер. «Литературные памятники»). У 2012 р. опублікував моногра-
фію «Три великих поэта Англии: Донн, Милтон, Вордсворт».
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твори Донна та Шекспіра, досліджуючи зокрема, яким чином мистецтво 
пам’яті перетворюється на мистецтво сумніву (Sherman: ix). У вивченні ес-
тетики запам’ятовування її, як і Кавелла, цікавлять етичні питання, що ви-
никають як наслідок скептичного ставлення до минулого, а також те, яким 
чином тривоги сьогодення вирішуються в інтересі до майбутнього. Шекспі-
ра та Донна поєднує епістемологічна непевність, але вони по-різному від-
повідають на неї. А. Шерман вважає, що скептицизм Донна змагається з 
його бажанням повторного запевнення через віру, а Шекспір більш повно 
використовує скептицизм та пов’язані з ним епістемологічні виклики. Це 
дає науковцеві підстави стверджувати, що шекспірівські твори виказують 
більшу толерантність до сумніву. 

Скептицизм, характерний для доби пізнього Ренесансу, спонукав митця 
до скептичного мислення, а його скептична настанова сприяла пошуку аль-
тернативних ресурсів естетичної сили. У зв’язку з естетичною категорією ве-
личного Девід Седлі в розвідці «Sublimity and Skepticism in Montaigne and 
Milton» (2005) порушує питання про скептицизм Джона Мільтона та його 
наслідки. 

Філософія скептицизму тісно пов’язана з моральною комедією Бена 
Джонсона та Томаса Мідлтона, стверджує канадський дослідник Метью 
Мартін (Mathew R. Martin) у монографії «Between Theater and Philosophy: 
Skepticism in the Major City Comedies of Ben Jonson and Thomas Middleton» 
(2001). Зважаючи на притаманний «міській комедії» інтерес до розбіжнос-
тей між реальністю та зовнішніми проявами, застосування скептицизму, 
що акцентує умовність та «імпровізаційність» сприйняття, не лише обґрун-
товане, але й поглиблює зацікавленість дослідників комедії часів правління 
короля Якова І формами репрезентації суб’єктивості та наслідків поши-
рення ринкових відносин. Скептицизм підкреслює «the situatedness of the 
knower, the mediatedness of argument» (Martin: 14). Крім того, ці п’єси міс-
тять настанову на суперечливі ідеологічні підходи і в таких своїх значеннях 
також розгортають учення скептицизму в міській комедії з притаманною їй 
«потужною скептичною динамікою» (ibid.: 21).

На думку М. Мартіна, «<...> skepticism is a perennial possibility, the 
seductive song of mental boundaries of all sorts, not a dogma but a mood», яка, 
при цьому, має історичну забарвленість, у добу Відродження відповідно 
свою. Інтелектуали часів Якова І зверталися до таких трьох основних пер-
шоджерел з теорії скептицизму: нарис Діогена Лаерція «Життя видатних 
філософів», «Академік» та інші праці Цицерона, у яких викладено аргу-
ментацію академічного скептицизму, та «Пірронічні підвалини» Секста 
Емпірика, що є стислим викладом скептицизму Піррона. Дослідник звертає 
увагу на те, що Цицерон та Секст Емпірик найбільше різняться висновками, 
досягнутими у процесі скептичної аргументації: якщо Цицерон стверджує 
ймовірність (probability) знань, засновану на зовнішніх проявах (appearances), 
то Секст Емпірик відтягує судження щодо стверджень про знання з метою 
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досягти умиротвореності, і це та етична мета, яку пірроністи поділяли зі 
стоїками та епікурейцями. Але попри відмінність, Цицерон та Секст підкрес-
люють фактор «the situatedness of the knower, the mediatedness of argument». 
Те, що обидва драматурги були знайомі з філософією скептицизму, якщо 
не через згадані класичні джерела, то принаймні завдяки здійсненому Фло-
ріо перекладу праці Монтеня, у науковця сумніву не викликає. 

В авторській концепції М. Мартіна зв’язки між театром та скептициз-
мом, окрім історичних, мають значно глибший рівень спорідненості. За 
його словами, скептицизм – то театр (ibid.: 15). Стверджуючи, що скепти-
цизм в основі своїй є театральним, а театр у своїй основі є скептичним, 
учений повертається до сформульованої Платоном у «Республіці» опози-
ції театру та філософії і полемізує з нею. З точки зору Мартіна, драматурги 
є філософами, котрі ставлять і вирішують філософські питання засобами 
театру. В проаналізованих п’єсах – «Вольпоне», «Епісін, або Мовчунка», 
«Алхімік» і «Варфоломіївський ярмарок» Джонсона та «Осінній семестр», 
«Як надути Старого», «Чесна дівчина з Чіпсайда» Мідлтона, як стверджує 
Мартін, автори використовують можливості театру, аби дослідити ключові 
культурні дискурси Нового часу, такі як знання, конструювання «мислячо-
го Я» та дискурс влади. Сучасні урбаністичні реалії Англії часів правління 
Якова І в жанрі міської комедії більш зримі, ніж у Шекспіровій трагедії, бо 
саме в ці роки Лондон перетворюється на найбільший європейський торго-
вий центр. Це, визнає учений, спонукає його відійти від вектора пошуку, 
запропонованого С. Кавеллом, котрий Шеспірові п’єси тлумачить як мірку-
вання про позачасові епістемологічні проблеми (Cavell 1987). 

Johnson and Middleton’s comedies are concerned with the making and 
interrogation of self and society, but in the context of a social reality undergoing 
subtle and not-so-subtle reconfiguration by an еxpanding capitalist economy. 
(Martin: 18)

Якщо контекстом скептицизму в комедіях Джонсона та Мідлтона є зна-
чною мірою соціальна реальність, то остання визначається процесами, 
пов’язаними зі «зростанням капіталістичної економіки». Таким чином, со-
ціальна, економічна, політична спрямованість, вважає Мартін, стає фор-
муючим чинником їхнього скептицизму. 

Третім «епіцентром» інтересу студій літературного скептицизму є ро-
ман XVIII ст. Це століття було не лише епохою Просвітництва, але й, особ-
ливо в Британії, епохою скептицизму, стверджує Фред Паркер (Оксфорд), 
автор першого комплексного дослідження скептицизму в літературі Англії 
цього періоду: «Scepticism and Literature: An Essay on Pope, Hume, Sterne, 
and Johnson» (Parker: 4). Донедавна такі студії обмежувалися чи то одним 
автором, чи одним твором або редукували літературу до історії ідей. До-
слідник окреслює доволі широке коло питань: специфіка літературного 
скептицизму доби Просвітництва та його відмінність від попередніх літе-
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ратурних періодів, своєрідність англійського варіанта, якість взаємодії лі-
тератури та англійської і французької філософії, поетика скептичного 
мислення. Збалансованість окремого та загального вважаємо однією з пе-
реваг цієї розвідки. Ми виділили п’ять засадничих тез, які покладено в 
основу літературознавчого пошуку Ф. Паркера. 1. Стратегії радикального 
скептицизму хоч досліджувалися й раніше, але саме в цю добу становили 
особливий інтерес. 2. Попри те що скептицизм, здавалося, підривав осно-
ви віри та дії, у деяких літературних творах паралізуюча критика розуму, 
відчуттів та мови йшла рука в руку з вражаючою інтелектуальною, мораль-
ною та лінгвістичною упевненістю. 3. Це був час, коли філософія та літе-
ратура мали навдивовижу приязні відносини, часом годі й провести між 
ними демаркаційну лінію. 4. Доводиться говорити не стільки про просвіт-
ницький скептицизм англійських романістів, скільки про різні варіанти 
скептицизму. 5. Так чи так письменники, слідом за філософами, вказують 
на обмеження раціонального та кволість будь-якого узагальнення. Вио-
кремлені п’ять тез відображають і структуру роботи. У шістьох розділах 
послідовно розглянуто філософський скептицизм Джона Локка та Девіда 
Г’юма, літературний скептицизм Олександра Поупа («Послання до Болінґ-
брока» та «Есей про людину»), Лоренса Стерна (роман «Трістрам Шенді») 
та Семюеля Джонсона (повість «Історія Расселаса, принца абіссинського»).

Щодо визначальних інтелектуальних впливів у XVIII ст. дослідник роз-
ставляє акценти таким чином. Якщо праці Локка та Г’юма були одним важ-
ливим джерелом скептицизму тієї доби, то іншим – праця француза П’єра 
Бейля «Dictionnaire historique et critique» (надр. 1697 р., перевид. з допов. 
1701 р.), перекладена англійською в 1710 р., що справила значний вплив 
на мислителів як Франції, так і Британії78. Важко переоцінити вплив ще 
одного французького мислителя – Монтеня, головну книгу якого, «Про-
би», не просто читали, нею захоплювалися (ibid: 44). У скептицизмі, який 
пронизує роман Стерна «Життя та думки Тристрама Шенді» (опубл. між 
1759 та 1769 рр.), багато від Монтеня. Окрім того, що головному героєві і 
наратору Трістраму Шенді притаманна спонтанна, розкута есеїстична ма-
нера оповіді французького філософа, увесь роман можна розглядати як 
реалізацію проекту «пишучого Я» (writing self), з характер ними численними 
відхиленнями від стрижневої теми, надзвичайною толерантністю до гете-
рономії та перформативністю (ibid: 219).

Шендеїзм – філософія головного героя – щоправда, у комічному річищі, 
рятує від безплідності звичного міркування. Антитеза веселої спонтанності 
та вузьколобої, пихатої раціональності вибудувана в романі насамперед 
двома персонажами. Антагоністом і контрастом духові скептичної комедії, 
уособленим у романі Шенді, є його батько Уолтер, людина «інтелектуаль-
на», яка стоїть на варті суду спонтанності. Він був «прекрасним філосо-

78 Цей вплив окреслено в Розділі І.
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фом», тож синову безпосередність у письмі протиставляє власній теорії 
про те, що письменникові «перші думки завжди були спокусами зла». На-
писання ж власної книги про виховання сина розтяглося в часі, але від 
цього не стало кращим. Назагал комічними виглядають спроби Уолтера 
раціоналізувати та контролювати потік подій. Роман Стерна ставить під 
сумнів, що щось узагалі може бути приступнішим за досвід чи за гру свідо-
мості. Розум не стільки не хоче, скільки не може утримати реальність (ibid: 
217). Крім того, письменник надає нової цінності індивідуальному. Катего-
рія сингулярності, на думку британського дослідника, має особливе зна-
чення в романі Стерна79. Атмосфера шендіанської випадковості передба-
чає, що жодне нормативне твердження не є вірним, а окреме чинить спро-
тив спробам узагальнення. Окреме або приватне в статусі якщо не са-
крального, то принаймні «нової автентичності», яку б ніхто не визнав ще в 
попередньому столітті. Останнє можна пов’язати зі сталою тенденцією в 
сучасній філософії розмивати реальність загального на користь окремого 
(ibid.: 211). Не менш важливим є те, що ці нові акценти, розставлені філо-
софією Нового часу, резонували з культурними змінами, які наділяли інди-
відуальність новою цінністю. Бути дивакуватим чи ексцентричним, або, 
якщо вжити давню ідіому, «мати гумор», у часи Стерна вже не викликало 
глузування. «Гумор» протиставлявся «дотепності» (wit), сприймався як 
щось приємне, навіть захоплююче. Сингулярність сприяє «гумору», сприяє 
обдарованості та є запорукою автентичності. Ці новітні позитивні оцінки 
містили ідею недовіри до конвенцій суспільства. Персонажі Стерна – пере-
конливі, адже кожен з них залишається самим собою, а тиск суспільства на 
них – мінімальним. Виражаючи себе, вони захищають сингулярність. При-
мітно, що коли Стерн саме завершував роботу над романом, Г’юм назвав 
Руcсо «великим Гумористом» з «великими сингуляр ностями»80.

Скептицизм Семюеля Джонсона посутньо близький до Стернового, але 
відмінний у способах експлікації. Ім’я «доктора Джонсона» традиційно 
пов’язують з інтелектуальною майстерністю, твердою впевненістю в собі 
та виваженістю в узагальненнях. Відомо, що він не приховував свого кри-
тичного ставлення до таких скептиків, як Стерн, Поуп та Г’юм. Роман 
Стерна «Тристрам Шенді» називав «дивним», а Г’юма – людиною, котра 
множить парадокси. Навіть прихильно відгукнувшись про працю Монтеня, 
Джонсон застерігав, що така, позбавлена методології, гра розуму не є вда-
лою моделлю для наслідування (ibid.: 232). Тож представлений ним самим 
на шпальтах часопису «Ремблер» образ скептика Пертинакса мав засте-
регти інтелектуала від скептичного мислення, яке обґрунтовувало проти-

79 Сингулярність у філософії – це одиничність сутності, події, явища. Літературоз-
навча теорія виробила свої тлумачення, одне з них запропонував Дерек Еттридж 
(Attridge D. The Singularity of Literature. – L., N.Y.: Routledge, 2004).

80 The Letters of David Hume. Ed. J.Y. Creig. 2 vols. – Oxford, 1932. ii. 13 (no. 303, 11 
February 1766).
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лежні погляди (ibid: 95). Джонсон апелював до наслідків такого філософу-
вання; скептик не здобуває ані стану спокою (tranquility), обіцяного антич-
ними скептиками, ані «поміркованого скептицизму» (mitigated), про який 
писав Г’юм, а, на жаль, за визначенням Пертинакса, лише множить тривогу 
та біль: «I was weary of continual irresolution, and perpetual equipose of 
mind»81. У передмові до зібрання творів Вільяма Шекспіра Джонсон повто-
рив цю саму думку іншими словами: «The mind can only repose on the 
stability of truth». 

Між тим, за спостереженнями Кетрін Парк (Catherine Parke), Джонсон 
уміло поєднував упевненість у собі (assertiveness) з не меншої сили сумні-
вом. Це, на думку дослідниці, – форма «активного скептицизму», яка ви-
знання існування загальної природи речей поєднує з індивідуалістичним 
сценарієм пошуку (Parke: 11). «Assertion of a general truth or position is felt 
as a moment in an ongoing process to which the asserion is not wholly ade-
quate», – зазначає К. Парк. Інструментом «активного скептицизму» в пові-
сті Джонсона «Історія Расселаса, принца абіссинського» (1759) (Rasselas), 
є діалог. Невипадково з-поміж усіх досягнень європейської цивілізації Рас-
селас над усе цінує вміння друзів обмінюватися думками.

Судження слід формувати поза межами індивідуальної суб’єктивності, 
натомість воно має покладатися на досвід багатьох. Така впевненість 
Джонсона в можливості узагальнення унаочнює відмінність його скептициз-
му від Стернового. Ф. Паркер протиставляє впевненість у собі одного та 
філософію шендеїзму іншого. 

Stern’s scepticism expresses itself in the affirmation of singularity, the incom-
mensurability of the subjective: but Johnson elevates Shakespeare’s truth to general 
nature over lesser writers’ representation of ‘particular manners,’ and regularly 
interprets singularity as affectation or self-deception. (Parker: 235) 

Стернове підтвердження сингулярності Джонсон вважає самообманом, 
але й апологізуючи узагальнення, він свідомий тих обмежень, які створює 
передовсім сама людська свідомість, що постійно змінюється. «We very 
often differ from ourselves», – пише він. Кожна людина, котра час від часу 
озирається назад, у змозі осягнути, що в її свідомості за цей час сталося «багато 
революцій». Тож, за відсутності переконливих раціональних узагальнень, про-
вадить далі Джонсон, людина вимушена приймати життєві рішення під впливом 
імпульсів (спонук), таких як надія, страх чи примхи уяви.

This kind of scepticism – in which thinking is a process without conclusion, an 
unresolved dialectic – envisaged a mind perpetually in movement, a mind that 
never reposes on the stability of truth. It supplies a kind of methodology for a good 
deal of Johnson’s intellectual practice: his willingness to speak on either side of a 

81 S. Johnson. The Rambler. No. 95 / The Works of Samuel Johnson, LLl.D. Vol. 1. – 
N.Y.: George Dearborn, 1837. – P. 152.
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question, and his preference for replying to another’s argument rather than 
beginning with his own. It underwrites his hostility to high theory and grand 
intellectual system. It fits with the reactive, occasional nature of so many of his 
arguments. (ibid: 238)

Джонсон-скептик визнає, що перешкодою на шляху вироблення кінечного 
судження, тим більше якоїсь системи, є свідомість, яка перебуває в постій-
ному русі, бо кожен наступний день може принести відмінну точку зору. 
Голос скептика, проте, сусідить з голосом мораліста. Джонсон був пере-
конаний, що поза межами скептичного знаходиться Бог і його виснов ки – 
безумовні. Це повинно спонукати людину полишити суєту і спрямувати свою 
увагу на пошук упевненості. Ці два голоси в повісті «Історія Расселаса, 
принца абіссинського» витлумачені іронічно. Поєднання відкритості і пев-
ності є імовірною формулою відносин між скептиком та моралістом і об-
ґрунтуванням «необхідного постійного діалогу» (ibid: 266). Усвідомлення 
цієї діалетики дає підстави протагоністу формулювати своє риторичне за-
питання: «What then is to be done? Said Rasselas; the more we enquire, the 
less we can resolve».

Якщо персонажі повісті й досягають якогось поступу, то він полягає в 
тому, що в розмовах вони відкрито обговорюють і порівнюють свої бажання 
та мрії. Діалог стає тією «базовою моделлю скептицизму», тим конструкти-
вом, який поєднав усіх чотирьох. Такою якістю інтелектуальної дискусії 
письменники завдячують інтелектуалізму XVIII ст., але вона має й більш 
глибокі корені, стверджує Паркер, у підсумкових міркуваннях:

What all four different writers share is the distinctively eighteenth-century – though 
also, of course, Socratic – sense that intellectual discussion should never get very 
far from its roots in oral exchange, and that serious intellectual inquiry is not 
necessarily triviliazed ot traduced when understood as a game of voices. (ibid: 280) 

Таким чином, відмінні голоси, якщо вони переконливі, здатні утримувати, 
продовжувати діалог, вони не спрямовані на формулювання висновку чи 
висновків, тим паче на лихослів’я. 

Радикальний скептицизм, у якому розум сам себе підриває, не імпонує 
Джонатану Свіфту. У цьому його відмінність від інших представників Про-
світництва, вважає Паркер. Письменник користується можливостями ра-
ціонального інтелекту, але скептично налаштований щодо його тверджень, 
формулювань та висновків (ibid.: 52). До прикладу, у «Казці про бочку» 
Свіфт висловлює недовіру будівничим системи, прожектерам, адже той, 
хто замріяно розмірковує про ідеальні системи, насправді втрачає зв’язок 
з реальністю. В оцінках сучасного англійського письменника Джона Фаул-
за, незалежність думки, неупередженість в історії національної літератури 
Великої Британії пов’язана найперше з іменем саме цього представника 
доби Просвітництва (Фаулз: 133). Українська дослідниця Соломія Павличко 
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стверджує, що cкептичний дух є особливістю англійської прози, яка втіли-
лася у традиції, що бере початок саме від Свіфта (Павлычко: 259).

Джеймс Ноґл (James Noggle) пише про те, що Свіфт разом із Поупом та 
Драйденом представляють ту частину англійського письменства, так зва-
них «сатириків торі», котрі з відчутним опертям на скептицизм Монтеня та 
Декарта практикували такі форми скептицизму, які дозволяли їм здобува-
ти силу завдяки усвідомленню власного незнання в процесі встановлення 
меж розуму. Цей «позитивний» скептицизм, заснований на «радикальному 
скептичному сумніві», Дж. Ноґл кваліфікує як «скептичне величне» (the 
sceptical sublime) (Noggle: vii). Учений наголошує, що його науковий пошук 
лише продовжує розвивати запропоновану в 1970-х «ідею величного» як 
інструменту для розуміння глибинних явищ. Поетична цінність радикаль-
ного скептицизму, на його думку, полягала, зокрема, в експлікації амбі-
валентності нового соціального порядку, який склався в країні після гро-
мадянської війни та революції.

Чи має літературний скептицизм XVIII ст. специфічне жанрове втілен-
ня? Відповідь на це запитання знаходимо в монографії Маркуса Конлі 
(Marcus Conley) «Epistemological Provisionality as a Generic Feature of the 
British Novel» (2011). Інтерес до проблем епістемології, притаманний ан-
глійському роману, учений визначає як його «трансісторичну жанрову 
ознаку» (Conley: і). У розділі монографії, присвяченому XVIII ст., увагу зо-
середжено на діалектичній взаємодії емпіризму та скептицизму в інтелек-
туальній думці та в публічному дискурсі цієї доби, а також на впливі, який 
вони справили на так звані «реалістичні літературні форми», спираючись 
на тезу про реалізм як рису роману. 

If realism is to be considered a generic marker of novelistic prose, then the 
dialectical relation between naive empiricism and extreme scepticism – and its 
variable consequences – must be bound up in the identity of the novel as a genre. 
(Conley: 45–46)

Вплив англійського емпіризму на літературну культуру Великої Британії 
досліджував Ієн Вотт, представивши результати в розвідці, яка вже стала 
канонічною, – «The Rise of the Novel» (1957). У ній учений вказує на кон-
груентність між раннім романом і зростанням раціоналізму та емпіризму 
європейської думки в XVII та XVIII ст. Праці Декарта та Локка, на його 
думку, створили напругу «філософського реалізму», що й стало культур-
ним та інтелектуальним ґрунтом, на якому почав формуватися роман. 

The general temper of philosophical realism has been critical, antitraditional and 
innovating; its method has been the study of the particulars of experience by the 
individual investigator, who, ideally at least, is free from the body of past 
assumptions and traditional beliefs; and it has given a peculiar importance to 
semantics, to the problem of the nature of the correspondence between words and 
reality. (Watt: 12)

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

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


104

Р о з д і л  2

Тобто в сучасному літературно-критичному дискурсі емпіризм постає 
важливим чинником формування та ґенези англійського роману, а взаємо-
дія емпіризму та скептицизму концептуалізується як жанрова ознака бри-
танського роману.

Четвертим «епіцентром» студій літературного скептицизму є поезія ан-
глійських романтиків. С.Т. Колрідж, С. Вордсворт, П.Б. Шеллі та А. Тенні-
сон кожен мав свої підстави зацікавитися скептицизмом. Брайс Бен (Brice 
Ben) (Оксфорд) пов’язує Колріджа з традицією філософського та релігій-
ного скептицизму, тобто йдеться як про критичне мислення самого роман-
тика, так і про ті сумніви, що стали відповіддю на інтелектуальні виклики 
його часу. У монографії «Coleridge and Scepticism» (2007) Б. Бен переко-
нує, що в поетовому болісному визнанні непевності та сумніву переважає 
власна відповідь на філософські та релігійні дилеми (Ben: 9). Такі узагаль-
нення фундуються на аналізі об’ємного й розмаїтого літературного мате-
ріалу: «Lectures on Revealed Religion» (1795), вірші, надруковані в 1798 р. 
(Fears in Sоlitude, France: An Ode, Frost at Midnight), твори 1815–1825 рр.,  
у тому числі «Biographia Literaria» (1817). Учений стверджує, що скепти-
цизм найбільш гостро відчувається у спробах Колріджа – поета і теоретика 
літератури – сформулювати теорію символів. Інтуїтивно він відчував, що 
природа подібна до «дзеркала» людської свідомості, що і свідомість, і при-
рода є «дзеркалами» трансцендентного духовного царства, але йому не 
вдавалося відшукати такі пояснення, які були б позбавлені його власних 
скептичних сумнівів. Досліджуючи природу цих сумнівів і пропонуючи 
нове розуміння того, чому Колріджу не вдавалося засвідчити власні інтуї-
тивні міркування про релігію, Б. Бен розширює філософський базис, з 
яким традиційно пов’язують інтелектуалізм англійського романтика, і в 
цьому зв’язку апелює до актуалізації двох потужних інтелектуальних тра-
дицій (ibid: 3). Перша – це традиція так  званої «епістемологічної побож-
ності» (epistemological piety), яку представляють Кант, Г’юм, Локк та Каль-
він і яка пов’язана з протестантською критикою природного розуму (natural 
reason). Ці мислителі, за словами Бена, схильні підкреслювати божествен-
но зумовлені межі людського розуміння та розташовувати людське знання 
в безодні невігластва та темряви (ibid: 4). Непохитна віра в першородний 
гріх серед наслідків бачила втрату людиною здатності міркувати (reasoning 
powers). Саме пов’язаністю із цією традицією епістемологічного скепти-
цизму Бен пояснює глибокі сумніви Колріджа щодо власної спроможності 
читати божественну мову природи. Друга інтелектуальна традиція, так зва-
ний «теологічний волюнтаризм», споріднена з першою і ґрунтується на ідеї 
всемогутності та трансцендентності Бога, а також на ідеї довільності від-
носин між Богом та створеним ним світом. Приміром, «теологічні волюн-
таристи» пізнього Середньовіччя, такі як філософ-схоласт Вільям Оккам, 
філософ і теолог Дунс Скот, вважали, що довільність та випадковість ство-
реного світу є одним із можливих проявів божественної всемогутності. 
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Така логіка заперечувала ідею про природу як уособлення, символічне вті-
лення божественної правди (істини). Сила розуму не співмірна з силою 
Бога. Ґассенді, Декарт, Локк і Ньютон були «теологічними волюнтариста-
ми». Сумніви щодо ймовірності «читати» мову природи живилися суджен-
нями про те, що людині приступні не причини створення природи, а її на-
слідки, й усвідомлення того, що Бог може змінювати ці закони. 

Акцентуючи значення естетики І. Канта у формуванні теорії символів, 
Б. Бен проводить аналогію з троянським конем; завдяки скептицизму Г’юма 
він пробив прохід у цитаделі Колріджевої побожності (ibid: 7). Після 
1802 р. поет неодноразово щиро визнавав свій інтелектуальний борг перед 
Кантом, хоча міркування німецького філософа про релігійний символізм 
та категорію величного у «Критиці здатності суджень» (1790) чи деінде, ще 
є «радикально антисимволічними», вважає дослідник. Те, у який спосіб 
Кант витлумачував уяву, – зокрема, обмеженість останньої «побачити» 
світ духу, втілений у матерії, – стало врешті-решт згубним для Колріджевої 
теорії, яка саме потребувала сакрального втілення духу в мові матерії (ibid: 8). 

У відгуку на монографію, опублікованому в «The Coleridge Bulletin», 
визнається переконливість концепції Б. Бена, хоч, як зазначено, «it is only 
just under halfway into the book that the first substantial discussion of Coleridge 
arrives»82. А ось оксфордське «Review of English Studies» саме в цьому вба-
чає новизну дослідження Брайса Бена: «The first half of Coleridge and 
Scepticism usefully situates these doubts in relation to two related intellectual 
traditions whose significance for the Romantics has previously been neg-
lected»83. Те, що для Бена не менш важливими за студії природи скептициз-
му та його витоків було окреслення контексту, ширшого за літературний і 
розлогішого в часі, свідчить насамперед структура монографії. 

Гадаємо, не Б. Бен, а американський філософ Стенлі Кавелл у книзі «In 
Quest of the Ordinary: Lines of Skepticism and Romanticism» (1988), до якої 
ввійшли його лекції 1983–1986 рр., надмір «перевантажує» літературо-
знавчі терени філософією. У ній він розглядає доробок поетів-романтиків 
Колріджа та Вордсворта у зв’язку з філософською традицією. Поставлене 
на початку розвідки завдання – здійснити «філософську мандрівку» зі 
спробою локалізувати спадок Вітґенштайна та Гайдеґера, Емерсона та 
Торо ще до їхньої появи – промовисте свідчення такої надмірності. 

Скептицизм Колріджа, Шеллі, Блейка, Кітса та інших поетів у контексті 
проблеми ідентичності в романтизмі є предметом розвідки Ендрю Купера 
(Andrew Cooper) «Doubt and Identity in Romantic Poetry» (1988). З одного 
боку, її автор полемізує чи радше діалогізує з деконструкційним прочитан-
ням, яке ревізувало концепцію ідентичності (зокрема з Полом де Маном), 
з другого – продовжує студії романтичного скептицизму, розширюючи 

82 Ross Wilson Reads Coleridge and Scepticism. – The Coleridge Bulletin. New Series 
32 (NS) Winter, 2008. – P. 89–91.

83 Review of English Studies. – Volume 60, Issue 243. – P. 158–161.
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його смисли питаннями сумніву щодо реальності зовнішнього світу та ін-
ших свідомостей. Обрані Купером стратегії аналізу витлумачують пое-
тичний твір як «втілену свідомість». Такий підхід «ескапістській тенденції 
романтичної свідомості» протиставляє поетику іронії, «контрольованої на-
гальним усвідомленням тимчасовості та випадковості» (Cooper: 4). 

У розумінні Ллойда Р. Еббі, автора праці «Destroyer and Preserver: 
Shelley’s Poetic Skepticism» (1979), Шеллі є продовжувачем традицій Г’юма. 
Це, безумовно, доповнює усталений підхід до поета-романтика як при-
хильника платонізму, принаймні на час виходу цієї наукової праці. У такий 
спосіб ця розвідка розширює горизонт не лише літературного скептициз-
му, а й Шеллівських студій, укотре доводячи, що власний скептицизм поета 
відшукує відповідники в багатій інтелектуальній традиції Британії. 

Скептицизм Альфреда Теннісона визначив фокус інтересу розвідки  
Ейдена Дея (Aidan Day) «Tennyson’s Scepticism» (2005), який так пояснює 
його витоки:

Tennyson was driven throughout his life to find an inclusive explanation of the 
human tradition. <...> Tennyson’s difficulty was that he was heir to the large 
accounts of meaning in three distinguishable and often incompatible patterns of 
thought: Christian, Romantic and Enlightenment. 

В оцінках Е. Дея, якщо значення християнського та романтичного сформу-
льовано, то метафізичний скептицизм залишається мало вивченим. Раніше 
вважали, пише дослідник, що скептицизм був чужий романтичній свідо-
мості Теннісона, чимсь на кшталт інтелектуальної небезпеки, як наслідок, 
складність його поезії недооцінювалась. Між тим, стверджує вчений, Тен-
нісону притаманний «духовний скептицизм» – поєднання чуттєвої поетич-
ної манери і раціонального скептицизму. Стратегія і зумовлена нею мето-
дологія дослідження не стільки ставить у центр наукового пошуку філо-
софський контекст, скільки дозволяє «прискіпливо роздивитися мовні де-
талі поезії Теннісона, саме вони оприявнюють його скептичні сумніви» 
(Day: 3). Корпус текстів, до якого ввійшли ранні та пізні праці Теннісона, у 
тому числі «In Memoriam», «Maud» та «The Lover’s Tale», дозволяє здійсни-
ти прочитання його доробку в контексті метафізичного скептицизму.

Скептицизм поетів-романтиків може бути спорідненим із сумнівами, 
характерними для нашої доби. Саме про це йдеться у статті англійського 
письменника, колумніста Ена Вілсона (An Wilson) в одному з чисел газети 
«Ґардієн» за 2011 р.: «Tennyson’s In Memoriam: a Farewell to Religious 
Certainty» (Wilson 2011). До слова, останнім часом він багато пише про 
релігійний скептицизм британців (до його міркувань ми повернемось  
у Розділі 3, у якому розглядаємо літературні апропріації сучасного релі-
гійного скептицизму). Крім того, Вілсон є автором історичного роману 
«Gentlemen in England» (1985), біографічних нарисів про В. Скотта, 
Дж. Мільтона, Данте, його остання робота в цьому жанрі – життєпис коро-
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леви Вікторії (2014). Але власне інтерес до Теннісона об’єднав усі згадані 
сфери зацікавленості сучасного інтелектуала. У Вілсоновій рецепції пое-
тичного циклу «In Memoriam» програмний твір набуває виразних сучасних 
соціокультурних наповнень. Зокрема, на його думку, у поетичних творах 
Теннісона, «the false certainties of evangelical Christianity are as arid as the 
shrill negativism of the materialistic outlook». Ці «false certainties» та «shrill 
negativism», які він розгледів у творах романтика, резонують із неприйнят-
тям будь-яких форм догматизму, у тому числі фундаменталізму та атеїзму, 
які ми, до слова, відшукали в сучасній англійській літературі. Для самого 
Теннісона поза цими крайнощами існує «реальність релігійного досвіду», 
яку поет-романтик пов’язав також з коханням. «Tennyson seems to be the pat-
ron saint of the wishy washies, which is perhaps why I admire him so much», – ви-
сновує Вілсон.

Стосовно літературного скептицизму ХХ і ХХІ ст. (і це п’ятий «епіцентр» 
наукових студій) наразі маємо лише поодинокі розвідки, які обмежуються 
окремими романами низки письменників і не ставлять за мету визначити 
наступність підходів та практик, бо, як правило, намір розглянути той чи 
інший роман в оптиці скептичного мислення виникає у відповідь на запит 
розширити існуючий критичний дискурс того чи іншого романіста. Тож 
поки не окреслено проблемне наукове поле літературного скептицизму в 
жанрі роману цього періоду.

Лінда Ш. Рафаель у монографії «Narrative Skepticism: Moral Agency and 
Representations of Consciousness in Fiction» (2001) за осердя наукового ін-
тересу обирає той скептицизм, який актуалізується в романах англійських 
письменників (Дж. Остен, Дж. Еліот, В. Вулф та К. Ішіґуро) завдяки поєд-
нанню теорії наративу з філософією та дослідницькими практиками психо-
аналізу. «Уважне читання» п’яти текстів, які ввійшли до канону англійської 
літератури, з пріоритетним інтересом до концепції наратора, дозволило 
дослідниці окреслити механізми «розгортання скептицизму в наративі». 
Л. Рафаель переконує: що глибше автори вивчають внутрішнє життя своїх 
персонажів (нараторів), то більш скептичними стають їхні наративи щодо 
успішності спроб з’ясувати, щó означає прожити достойне життя.

У романах Мартіна Еміса та Іена Мак’юена М. Конлі вбачає продовжен-
ня неперервного від XVIII ст. інтересу англійських романістів до епістемо-
логічної умовності як «особливого різновиду скептицизму», який утілюєть-
ся в їхніх текстах художніми засобами постмодерністської естетики. 

Скептицизм письменника-модерніста Джозефа Конрада не є відкрит-
тям порубіжжя ХХ та ХХІ ст. Спроби застосувати такі підходи до його твор-
чості, у які були б уплетені пірронізм або інші скептичні вчення, наскільки 
нам відомо, існували щонайменше з 1970-х. Щоправда, за останні два де-
сятиліття академічні студії скептицизму Конрада значно розрослися, кон-
статує американський літературознавець Марк Уоллеґер (Mark Wollaeger) 
(Стенфорд), але всі дослідники так чи так схильні редукувати скептицизм 
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до «відірваності від соціального світу» (Wollaeger: 197). Тож якісно ці пра-
ці не наблизилися до розуміння специфічного конрадівського скептициз-
му, справедливо відзначає учений і пропонує власне прочитання в моно-
графії «Joseph Conrad and the Fictions of Skepticism» (1990). Ми зупинимося 
на тих значущих моментах цієї розвідки, які з’ясовують суть скептицизму 
Конрада і які вважаємо переконливими та продуктивними для поглиблення 
розуміння взаємодії літературного та філософського скептицизму, для 
розробки теорії літературного скептицизму.

Відносини між скептицизмом та засобами його апропріації в Конрадо-
вій прозі дозволяють краще зрозуміти природу досягнень письменника-мо-
дерніста, переконує Уоллеґер (ibid.: 194). «Філософський романіст», він не 
пов’язував себе з конкретною філософською школою, радше виробив са-
мобутню манеру мислення. Як пише дослідник, скептицизм Конрада спря-
мований у двох напрямках і має такі властивості:

<...> no matter how much he yearns for prior terms, for the consolations of 
theology and the stability of metaphysics, Conrad is forced to acknowledge, 
without fully accepting, that the attempt “to render the highest kind of justice to 
the visible universe, by bringing to light the truth, manifold and one, underlying its 
every aspect” can only return him to the conflicted crosscurrents of psychology, 
the ambiguities and aporias of epistemology, the “truths of skepticism.” (ibid.)
 

Ці міркування про «неоднозначності та апорії епістемології», про «істини 
скептицизму», що їх Конрад вимушений урешті-решт визнати, є підсумко-
вими, і вони відчутно синхронізують з працею С. Кавелла «The Claim of 
Reason», яка була написана через вісімдесят років після виходу роману 
«Серце пітьми». Науковий пошук в основній частині відповідає тим орієн-
тирам, що їх окреслено в Передмові. 

<…> Conrad’s most important writing participates in a tradition of philosophical 
skepticism that extends from Descartes to the present. Expressed, forestalled, 
mitigated, and suppressed, Conrad’s epistemological and moral skepticism 
provides the terms for rethinking the peculiar relation between philosophy and 
literary form in his writing and, more broadly, for reconsidering what it means to 
call any novel “philosophical.” (ibid.: xiv)

Уоллеґер не пояснює, чому в його розумінні традиція скептицизму розпо-
чинається з філософії Рене Декарта, але одразу відмежовується від іншого 
представника французького скептицизму – Монтеня. Скептицизм остан-
нього він кваліфікує як «практичний», себто такий, для якого характерна 
«соціальна відчуженість та небажання вірити в існування пізнаваної істи-
ни», на противагу «філософському скептицизму» Декарта. Він, зокрема, 
пише таке: «More interested in the Cartesian tradition, I invoke skepticism as a 
many-faceted concept whose significance expands as it is used to explore the 
varied formal and intellectual intricacies of Conrad’s fiction» (ibid: xiv). Ширше 
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розкрити сутнісну глибину Конрадового скептицизму допомагають філо-
софські вчення Д. Г’юма та А. Шопенгауера. Запропонована Уоллеґером 
концепція «нескептичного полюса» позначає потребу та способи виходу 
Конрада за межі скептичного, коли «голод за Абсолютом повертається  
чи коли виникає візія порожнечі, витворена тотальним скептицизмом» 
(ibid: 13). 

Витоки Конрадового скептицизму відшукувані і в традиціях англійської 
літератури. По-перше, це та традиція, яка утримує постійний інтерес до 
«відносин між чуттєвими враженнями та знанням, до проблем свідомості 
іншого, самовизначення особистості, питань індивідуальної дії та наполе-
гливе прагнення до сакрального» (ibid: xv). По-друге, так само як Свіфт, 
Конрад з недовірою ставився до розбудовувачів системи, «прожектерів», 
вважаючи, що той, хто мріє про загальну систему, ув’язнившись у власній 
новій структурі думки, імовірніше втрачає зв’язок з реальністю. Радикаль-
ний скептицизм, коли розум сам себе підриває, можна було б вважати ан-
титезою системного, але Конрад не повернув від хибних втішань системою 
до руйнівної сили нестримного (unmitigated) скептицизму (ibid: xvi). По-
третє, як учень Ієна Вотта, котрий визначив значущу роль англійського ем-
піризму в зародженні роману, Уоллеґер багато уваги приділяє жанровій 
природі роману, наполягаючи на тому, що «Conrad conjures the demon of 
radical scepticism latent in that tradition» (ibid: 193). Разом з тим, спорідне-
ність скептицизму та жанру роману, на його думку, більше не обмежується 
літературознавством. Як пише вчений, «<...> con temporary thinking about 
skepticism has the effect of situating it within the genre most committed to 
everyday life: the novel, particularly the modern novel» (ibid: xvііі). Маючи на 
меті акцентувати значення повсякденного у формулюванні фундаменталь-
них питань, поставлених скептицизмом, він звертається до сучасного 
мейнстріму філософії – американців С. Кавелла, Гіларі Патнем (Hilary 
Putnam) та Сола Кріпке (Saul Kripke). Питання віри та розуму, болю та 
страждань, приватного та загального, якими завжди опікувався гуманізм, 
набувають особливої гостроти вже у статусі питань скептицизму, вважає 
дослідник. 

Особливим здобутком цієї розвідки і важливим чинником у розбудові 
теоретичного підґрунтя літературного скептицизму як частини скептично-
го дискурсу є актуалізація біографічного чинника через залучення епісто-
лярію письменника. Науковий пошук Уоллеґера розпочинається власне з 
думки Конрада, яку він висловив у листі до Ґолсуорсі в 1901 р.: «You want 
more skepticism at the very foundation of your work. Scepticism, the tonic of 
minds, the tonic of life, the agent of truth, – the way of art and salvation». Це 
спосіб леґітимізувати авторський скептицизм, який власне лежить в основі 
всієї архітектоніки скептицизму Конрадового письма. Рухаючись від одно-
го конрадівського тексту до іншого, дослідник крок за кроком вибудовує 
концепцію і поетику скептичного в його письмі, що включає такі прийоми, 
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як «literary ornaments, the recurrent narrative situations, tropes, the themes» 
(ibid.: xv). 

На думку американського ученого, філософський скептицизм надав 
нового імпульсу проблемі існування людини в ситуації відсутності Бога в 
сучасній літературі. Це відзначають й інші дослідники, зокрема австра-
лійка Кет Філмер (Kath Filmer), котра, вивчаючи природу скептицизму в 
літературі ХХ ст., запропонувала у монографії «Scepticism and Hope in 
Twentieth Century Fantasy Literature» (1992) власне бачення тих духовних 
практик, які стали відповіддю на релігійний скептицизм у сучасному сус-
пільстві. Зокрема, вона тлумачить потребу віри як своєрідний компенса-
торний вибір.
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Результати наукових досліджень переконують, що літературний скепти-
цизм в англійському романі 2-ї пол. ХХ – поч. ХХІ ст. не є автономним чи 
винятково сучасним явищем. Його витоки – екзогенні та ендогенні. Три 
епіграфи, якими розпочинається цей розділ, окреслюють їх. По-перше, 
скептицизм постає як один із сегментів національного буття англійців, що 
завжди був їм притаманний. Думку про те, що скептицизм є частиною 
культури Великої Британії, поділяють письменники, культурологи, соціо-
логи, філософи та історики. По-друге, скептицизм є невід’ємною части-
ною англійської літератури. Це модель пізнання, природа якого була зро-
зуміла персонажеві повісті 1759 р. Семюеля Джонсона «Расселас», котрий 
добре засвоїв: «що більше ми запитуємо, то менше здатні вирішити». Але 
вона також була близькою і протагоністу шекспірівської драми, і лірично-
му герою поезії романтика Альфреда Теннісона. По-третє, літературознав-
ство, зокрема, завдяки працям М. Уоллеґера та М. Конлі, концептуалізує 
скептицизм як такий, що «притаманний дискурсу роману». Важливим ба-
читься не стільки кількісний перерозподіл цих трьох витоків у досліджу-
ваному нами сучасному англійському романі, скільки, власне, розуміння 
багатовимірності явища літературного скептицизму не лише в його проя-
вах, а й у витоках. 

Дослідження останнього десятиліття увиразнюють традицію літератур-
ного скептицизму, що існувала в англійській літературі від часів Шекспіра, 
а можливо й раніше, як стверджують деякі науковці: якщо погодитись із 
Сетом Лерером, то з часів Дж. Чосера. Усі вони потверджують важливість 
скептицизму в багатогранному розумінні інтелектуалізму Нового часу і, 
таким чином, знесилюють редукціоністські підходи до скептицизму як до 
популярної практики постмодерну. 

Представлені в Розділі 2 результати наукових пошуків належать дослід-
никам, які є фахівцями з вузько окресленою спеціалізацією, тож у вивчен-
ні літературного скептицизму вони здебільшого дотримуються усталених 
методологій, які використовуються при вивченні тієї чи іншої літературної 
доби, деякі – більш вільно обирають методологічні стратегії, є й ті, хто «ка-
нонічні» підходи поєднує з новітніми, і, нарешті, та категорія вчених, яка 
полемізує з практиками постструктуралізму, застосованими до текстів 
ранніх епох. Здебільшого дослідники ретельно утримують історичний кон-
текст, – у цьому полягає велика цінність цих робіт. Водночас є розвідки, 
автори яких свідомо виходять за межі аналізованої літературної епохи, як 
наслідок скептицизм уже як теорія зміцнює власну кореневу систему в ца-
рині літературознавства. Це передовсім монографії В. Гемліна, М. Зерби, 
Ф. Паркера, М. Уоллеґера та М. Конлі. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

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


112

Р о з д і л  2

Теоретичні узагальнення, фундовані на ґрунтовному різноаспектному 
аналізі текстів, будуть використані нами в аналітичній частині роботи. 

Слід зазначити й те, що науковий інтерес до літературного скептицизму 
є наразі сталим, що засвідчує і конференційний дискурс – переважно 
йдеться про проблематику окремих виступів, рідше – про тематику конфе-
ренційних панелей.

У розвідках літературного скептицизму, принаймні в тих, що ввійшли 
до Розділу 2, простежуються певні тенденції, які ми можемо сформулю-
вати таким чином: 
1. Точкою відліку літературного скептицизму в англійській літературі є 

єлизаветинська драма, вужче – у романі – доробок Джонатана Свіфта; 
2. «Епіцентрами» сталого наукового інтересу є такі: (1) Відродження та 

пост-Відродження, (2) XVII ст., (3) просвітницький роман, (4) поезія 
романтиків та (5) розмаїті романні практики ХХ–ХХІ ст.;

3. Природа скептицизму є різною. Вона визначається, по-перше, у 
зв’язку з епохою (і не лише літературною, а й політичною, культур-
ною). До прикладу, Шекспір і Марло є частиною середовища «кінця 
століття», сповненого суспільних тривог, релігійної та філософської 
непевності й запиту на той тип філософування, що його запропону-
вали Секст Емпірик та Монтень. По-друге, якість скептицизму може 
бути пов’язана з філософським світоглядом та естетичними погляда-
ми письменника. Приміром, «мудрий скептицизм» Джона Донна не є 
апоретичним, а бачиться ним як єдиний можливий шлях до істини;

4. В англійській літературі переважає епістемологічний та релігійний 
скептицизм, з різною модальністю – від радикального до поміркова-
ного, від нездоланних суперечностей до бажаного синтезу. Скажімо, 
якщо в XVII ст. скептицизм був зброєю в теологічній суперечці між 
католиками та протестантами, то у XVIII ст. він спрямований проти 
раціональних основ віри. Тоді ж відбулися розмежування між вірою 
та розумом;

5. Вирішення літературознавчих завдань фундуються на розлогій інтер-
дисциплінарній теорії. При цьому студії англійського літературного 
скептицизму не обмежуються філософією епохи, до якої належить 
письменник, хоча треба визнати, що певні центри тяжіння все ж іс-
нують. Література доби Відродження та XVII ст. тяжіє до античності та 
сучасної французької теорії скептицизму; література XVIII ст., хоч і 
засвідчує інтерес до попередніх епох, усе ж демонструє більшу зорі-
єнтованість на англійську філософію скептицизму, з континенталь-
них найбільшим є вплив Монтеня; поетам-романтикам теж ближча 
філософія XVIII–XIX ст., причому як національна, так і європейська 
назагал. Письменники ХХ–ХХІ ст. більш вільно обирають з уроків фі-
лософії від античності до постмодернізму. 
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Представлені наукові розвідки виявляють ті практики в англійській літе-
ратурі, які (а) вказують на неперервність літературного скептицизму, (б) 
сприяють виявленню суто англійської специфіки цього феномену. Разом з 
тим наразі немає цілісного дослідження, яке б концептуалізувало скепти-
цизм у літературі як своєрідний континуум, тож саме такою бачиться най-
ближча перспектива і траєкторія наукового пошуку, але й ті поодинокі 
спроби, які маємо на сьогодні, успішно наближають нас до цього. До при-
кладу, скептицизм постає як жанровий маркер роману від Дж. Свіфта і до 
сучасних романістів (М. Конлі, М. Уоллеґер) та драми (М. Мартін, В. Гем-
лін). П’єси Шекспіра та Марло є рефлексією про позачасові епістемологіч-
ні проблеми, які відшукуємо в сучасній літературі, до того ж не лише у 
драмі (Х. Пріді, М. Зерба, С. Кавелл).
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ТАКСОНОМІЯ	СУЧАСНОГО	ЛІТЕРАТУРНОГО	
СКЕПТИЦИЗМУ

Таксономія, або систематизація, – це впорядкування літературних 
явищ за подібними й відмінними ознаками (Будний 2008 (б): 406). Похо-
дить від грец. Τάξις – порядок, упорядкування та andνόμος – закон, наука. 
Спершу цей термін уживався щодо наукової класифікації живих організ-
мів, згодом його використання вийшло за межі ботаніки та зоології, і на-
разі його застосовують також у гуманітаристиці – на позначення система-
тизації предметів, концепцій, категорій тощо, її методології та принципів 
(приміром, «таксономія літературних жанрів» чи «таксономія літературної 
казки»). Чимало таксономій мають ієрархічну структуру, але це не є 
обов’язковим.

Доцільним підходом до систематизації літературного скептицизму в су-
часному англійському романі бачиться поділ на чотири типи: епістемоло-
гічний, релігійний, феміністичний та моральний. В основу цього поділу 
покладено як напрацювання дослідників скептицизму в літературі Нового 
часу, так і результати власних студій цього явища вже на сучасному мате-
ріалі. Такі розвідки переконують, що в англійській літературі починаючи з 
доби Відродження переважає епістемологічний та релігійний скептицизм, 
з різною модальністю – від радикального до поміркованого, від констатації 
нездоланних суперечностей до бажаного синтезу. Інтерес до проблем епіс-
темології, притаманний сучасному англійському роману, визначається і як 
його «трансісторична жанрова ознака» (Conley: і). Сучасні апропріації зга-
даних типів літературного скептицизму сповнені нових смислів, але і як 
актуальна інтелектуальна тенденція вони зберігають ґенетичні зв’язки зі 
своїми історичними попередниками. Останнє спонукає в концептуалізації 
літературного скептицизму дотримуватися широкого витлумачення понят-
тя «епістемологічний» та «епістемологія» (упродовж ХХ ст. епістемологічні 
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Таксономія сучасного літературного скептицизму

дослідження збагатилися новими напрямами та підходами як британо-аме-
риканських, так і французьких, німецьких та ін. мислителів), а саме як ху-
дожньої рефлексії про джерела знань, способи його отримання та його 
істинність. Література не береться вирішувати епістемологічні проблеми і 
давати відповідь на запитання, «як влаштоване знання» чи «якими є меха-
нізми об’єктивації знання», вона і не переписує теорію пізнання, натомість 
демонструє варіації скептичного осмислення достовірності знань людини 
про себе в цьому світі, про світ (вужче – про суспільство). Адже прагнення 
знати – закладене в людині, є онтологічно зумовленим. Література має без-
умовну перевагу над філософією, психологією, соціологією та іншими на-
уками, бо предметом художнього інтересу обирає суперечливий пошук 
окремою особистістю неспростовних доказів знань про себе, як це робить 
протагоніст роману В. Ґолдінґа «Видима темрява» Метью Септуміс (глава 
13), чи засадниче неприйняття окремою особистістю універсальних теорій 
про світ, як у випадку з романними інтелектуалами кінця ХХ ст. Басло Кримі-
нале та Френсісом Джеєм у «Докторі Кримінале» М. Бредбері (глава 14)84. 
Ще один тип літературного скептицизму – релігійний – як прояв секулярної 
доби і як власний вибір є проблемою, що її кожен на свій лад вирішують 
персонажі романів В. Ґолдінґа, Д. Лоджа, Дж. Барнса, Ґ. Свіфта і лірич- 
ний герой у поезії Ф. Ларкіна (глави 15–21). Феміністичний скептицизм,  
який пов’язуємо з доробком Д. Лессінґ, є і новою стратегією прочитання її 
письма, котра полемізує з усталеною феміністичною і тим лише поглиблює 
критичну рецепцію художньої прози письменниці (глави 22–24). Романні 
практики й інших письменниць, які сперечаються з стереотипами фемініс-
тичної платформи, переглядають таке базове для феміністичної критики 
поняття, як «феміністична ідентифікація», теж можуть бути зараховані до 
цього типу літературного скептицизму. Моральний скептицизм не нівелює 
поняття моралі, але ставить під сумнів суспільні механізми й спро можність, 
сказати б, «суб’єктів моралі» управляти власною жорстокістю (глава 25). 
Кількість виокремлених нами типів – умовна, так само умовними, часом 
проникними є і їхні межі (приміром, релігійного та епістемологічного, ре-
лігійного та морального), але ця таксономія – лише початок типологізації 
феномену літературного скептицизму.

Основна дослідницька увага Розділу 3 спрямована на аналіз романів 
письменників, що представляють два покоління британських романістів: 
старше повоєнне (Д. Лессінґ, В. Ґолдінґ, Д. Лодж, М. Бредбері) і тих, що 

84 Розділ 3 структуровано відповідно до пропонованої в ньому таксономії літера-
турного скептицизму, що відповідає вимогам до структурування дисертаційного 
тексту як такого. У главах Розділу послідовно досліджуються чотири типи літератур-
ного скептицизму: епістемологічний (13–14), релігійний (15–21), феміністичний 
(22–24) та моральний (25). Виокремлюючи підрозділи, ми виходили із засадничої 
«концептуальності» кожного літературного твору, який ставав об’єктом вивчення, і 
це пояснює таку кількість глав в остаточному варіанті тексту. Висновки містять уза-
гальнення, які стосуються усієї таксономії.
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народилися після 1950-х, яких традиційно зараховують до «late-twentieth-
century fiction» (Дж. Барнс та Ґ. Свіфт). Це спричинюється до деяких  
ґенераційно вмотивованих узагальнень щодо тематичної єдності та вико-
ристання поетикальних засобів згаданими авторами, але найперше і най-
більше увагу в цьому розділі роботи зосереджено на індивідуальності сти-
лю кожного з них – на самобутності естетичних уподобань і характерній 
поетиці. 

13. «Сократівський діалог» у «Видимій темряві» В. Ґолдінґа 

«Видима темрява» (Darkness Visible, 1979) – найменш вивчений роман 
письменника і водночас вельми плідний для студій епістемологічного ви-
міру Ґолдінґового письма. Із цією метою пропонований далі аналіз роману 
апропріює окремі положення і механізми вчення Сократа та філософії 
Д. Г’юма. Сократівський діалог у поетиці цього роману є засобом експліка-
ції епістемологічного скептицизму автора щодо етимології знань людини 
про себе у світі. Г’юмів емпіризм уточнює природу цього сумніву, але вже 
у зв’язку з обмеженнями сенсуалізму. 

Роман, який ми будемо аналізувати в означеному проблемному полі, є 
складним і закритим, і було б ілюзією для дослідника вважати, що глибокий 
всебічний аналіз дозволить його «прочитати». З факту про те, що Ґолдінґ 
відмовлявся від коментарів «Видимої темряви», починається чи не кожна 
розвідка роману з моменту його опублікування в 1979 р. і донині, і ми та-
кож не відступимо від цього «канонічного» початку. Відмову письменника 
коментувати твір пояснюють значенням особливого приватного досвіду, 
що спонукав автора до його написання. Цьому ми знаходимо підтверджен-
ня в офіційній біографії Ґолдінґа, – вона рясніє дескрипціями болісних, 
травматичних переживань, які супроводжували створення заледве не всіх 
його романів, але цей виявився особливим. З кожним новим прочитанням 
«Видимої темряви» дедалі більше у значущих деталях оприявнюється складна 
архітектоніка твору, просвічується густе мережево співвіднесень різного 
ґатунку, неприступних при першій зустрічі з текстом. 

Тривалий час роман розглядали як зразок релігійної метапрози. За сло-
вами У. Бройха, «те, що Ґолдінґ релігійний досвід зробив осердям роману, 
дає підстави вважати, що він наділив роман релігійною функцією» (Broich: 
305). На користь Бройхового твердження і відшукані Д. Кромптоном біб-
лійні метафори (Crompton). Своєю чергою, Г. Теббат вважає, що роман 
віддає перевагу релігійному погляду на життя у розв’язці, у той час як влас-
не твір сповнений «дуалізму» – релігійного та наукового (раціонального) 
(Tebbutt: 56). Є чимало розвідок, які відстежують християнську релігійність 
твору і з’ясовують її значення. Переконливими вважаємо висновки Теббат 
про те, що роман – «лемент за втратою духовності» (ibid.: 57). Останнє ви-
тлумачення пом’якшує статус винятковості роману в доробку письменника 
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(головно його неприступності), натомість уписує його у знану авторську 
модель з домінуючим інтересом до багатозначності людської природи. 

Якою є людська природа і щó її визначає? – таким є питання автора, яке 
у структурі роману оприявнюється варіативністю можливих відповідей.  
Гадаємо, що ухиляння митця від коментарів може свідчити і про те, що й 
сам він не мав відповідей на ті запитання, які виникають у читача у про-
цесі читання «Видимої темряви», – його пірнання у надглибини власної 
свідомості наближують до суті, але її не пояснюють. Ми ж убачаємо у цій 
«закритості» актуалізацію самобутнього скептицизму Вільяма Ґолдінґа, в 
якому конрадівське «the tonic of minds», «the agent of truth» поєдналося із 
суттю та механізмами стверджувальної форми скептицизму, т. зв. акаде-
мічного скептицизму. 

«Скептичне мислення письменника уникає “фінального позитивного 
знання”», – наголошує британський літературознавець Ф. Паркер, що 
«імплікує певну здвоєність ситуації. Це практика, процес, а не інтелекту-
альна позиція, але коли вона наближається до того, аби стати позицією, то 
залучає гру чи іронію з демонстрацією їхньої обов’язкової умовності та 
випадковості, так ніби започатковує діалог» (Parker: 2–3). Далі Паркер по-
точнює, що таким діалогом може бути його сократівський варіант (ibid.). 
Гадаємо, що ці міркування дослідника вповні стосуються Ґолдінґової «Ви-
димої темряви».

Передовсім з’ясуємо формальні ознаки сократівського діалогу. Як ві-
домо, сам Сократ не написав жодного твору, його учні та послідовники, 
зокрема Платон, почали писати діалоги, відтворюючи ті бесіди, які філо-
соф вів за життя, або наслідуючи його манеру. Таким чином, сократів-
ський діалог не можна вважати буквальним відтворенням розмови, але він 
усе ж передає ту модель діалогу, яку виробив філософ. У сократівському 
діалозі беруть участь двоє: Сократ, котрий спрямовує диспут і свідомий 
незнання співрозмовника, та власне співрозмовник. У межах цього інте-
лектуального спілкування Сократ постає в ролі вчителя. Приміром, у діа-
лозі «Менон» молодий фессалійський аристократ Менон запитує вчителя, 
чи можна навчитися чесноти. Той відповідає, що не знає, щó таке чеснота, 
то як же він може знати, як її досягнути? Він переінакшує запитання і ске-
ровує розмову на обопільне з’ясування того, щó є чеснота. Учитель не обі-
цяє відповіді, але запевняє у власній готовності допомогти в її пошуку: 
«Одначе я постараюсь, якщо лише мені це буде до снаги, підвести нас до 
цього» (Платон: 74b). У розумінні Сократа, учитель є співучасником пошу-
ку: «Адже не те, що я, заплутуючи інших, сам ясно у всьому розбираюсь – 
ні: я і сам плутаюсь, й інших заплутую. <…> І все-таки я хочу разом із то-
бою розміркувати і пошукати, щó вона таке» (80c-d). Насамкінець бесіди 
Сократ не резюмує, але підводить до вироблення думки.

Діалог – це бесіда, утворена запитаннями та відповідями. Російська до-
слідниця, фахівець з античної філософії Катерина Матусова зауважує на 
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такій якості діалогу як раціональність: «…ця форма є абсолютно раціо-
нальною (слід пам’ятати, що власне слово dialegesthai – «бесідувати» має 
спільний корінь зі словом logizesthai – «розмірковувати, думати», а у слові 
dialogos – «діалог» явно чується слово logos – «розум»): вона не діє на від-
чуття, але вимагає постійної роботи розуму, який має викрити думку на 
брехні на кожному повороті. Підсумком діалогу має в ідеалі стати не по-
рожня думка, а справжнє знання» (Матусова: 23). Визначення літературо-
знавців дещо інші і можуть різнитися між собою, але більше через розстав-
лення акцентів самими дослідниками. «Сократівський діалог – класичний 
культурний зразок філософсько-світоглядного діалогу, який передбачає 
використання запитально-відповідальної системи і підведення співбесідни-
ка до самостійного висновку», – вважає Е.В. Омельченко, аналізуючи фас-
цинативні засоби в сократівському діалозі (Омельченко: 80). Ще одне ви-
значення подає у статті «“Сократический диалог” в “Племяннике Рамо” 
Д. Дидро: принципы реализации» Н.Ю. Базлова, засновуючи своє розумін-
ня на концепції Г.Ґ. Ґадамера про діалогічне начало як таке, що має подіб-
ну до діалектичного пізнання дійсності природу і є далеким від карнаваль-
ного світовідчуття85. Філософ виводить лінію історичної еволюції діалекти-
ки від усної сократівської розмови через платонівський діалог до аристо-
телівського дискусійного діалогу, роз’яснює Н.Ю. Базлова. Тож, на її дум-
ку, метою сократівського діалогу є спільні пошуки у справжньому пред-
метному витлумаченні, а це передбачає певний алгоритм ведення бесіди: 
«володіння попереднім знанням, яке необхідне для вступу у діалог; випро-
бовування цього знання, яке підводить співбесідників до розуміння себе і 
свого блага; звіт про те, чи справді моє благо правильне відносно інших 
благ; спростування того, що я розумію під благом шляхом знищення вихід-
ної тези в її протиріччі» (Базлова: 253). Серед його імплементацій дослід-
ниця називає діалогічну організацію тексту, яка, у свою чергу, ґенерує ін-
тенцію на діалог вихідного тексту з іншими текстами та дискурсивними 
практиками (там само). 

Три згадані визначення сократівського діалогу доповнюють одне одно-
го, але зафіксовані в них «справжнє знання» чи «самостійний висновок 
співбесідника», «спростування того, що я розумію під благом», вважаємо, 
не прояснюють тієї якості результату діалогу, яку має на увазі Ф. Паркер у 
зв’язку зі скептичним мисленням, але саме вона є осердям нашого інтере-
су. Нагадаємо, ідеться не про «фінальне позитивне знання», «інтелектуаль-
ну позицію», а про процес. Інтелектуалізм, який оприявнюється в такій 
формі діалогу, співзвучний з інтелектуалізмом письменника-скептика. Те, 
що впродовж бесіди Сократ відтягує, зволікає, протиставляючи одне су-
дження іншому, свідчить не про відмову від судження, а про мету зробити 

85 За М.М. Бахтіним, діалогізм як принцип притаманний народній сміховій куль-
турі, його наративне втілення у формі діалогу, відтак, бере початок саме звідти. 
Меніппея є жанровим втіленням цього наративу.
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це фінальне судження повнішим. Сучасний письменник зі скептичним ро-
зумом, достоту, як Сократ, спостерігає за світом із великим інтересом, 
охоче досліджує його, висловлює свої міркування про нього, остерігаю-
чись догматизму. І у випадку з письменником, і у випадку з філософом 
шлях до пізнання засновується на логосі. Скептична інтенція письменника 
в такому разі корелюється з положеннями Сократової маєвтики, яка пе-
редбачає пошук неспростовного знання у процесі діалогічного обміну. 

Роман «Видима темрява» має діалогічну структуру (за Н. Базловою, діа-
логічну організацію тексту). Її побудова відповідає принципам структури 
сократівського діалогу і реалізується на сюжетно-композиційному рівні, у 
відповідній характерології, у власне діалогах персонажів, а також на різ-
них смислових рівнях. Роман тричастинний і співвіднесений з образами 
протагоністів – Метті та Софі. Обом відведена роль «солістів», інші персо-
нажі так чи так підпорядковані цій засаді. У перших двох розділах, назва-
них іменами співбесідників, вони виробляють і випробовують знання про 
себе і про світ, що необхідне для вступу в діалог. Наслідком цього діалогу 
має стати з’ясування істинності точки зору кожного з них у третьому розділі. 

Історії Метті і Софі не є традиційними життєписами, бо відображають 
становлення двох особистостей, наділених непересічною волею і надпри-
родним хистом – вони візіонери, іншими словами, можуть «узріти» більше 
за інших. Це виняткові особистості, котрі перейняті спільною метою: 
з’ясувати своє призначення у світі. Але цим їхня спорідненість вичерпуєть-
ся, бо кожен обирає свій шлях. «Справжнє знання» чи нова смислова якість 
виникають як наслідок діалогу двох відмінних, часом контрастних, шляхів. 
Ще до початку основного тексту роману діалогічність суґестована заго-
ловком. У ньому використано оксиморон (порядок слів в оригінальному 
звучанні – «Darkness Visible», тобто «Темрява видима», – дещо по-іншому 
розставляє акценти). Особливість оксиморона полягає, як зазначено у лі-
тературознавчому словнику-довіднику, «у сполученні різко контрастних, 
протилежних за значенням слів, унаслідок чого утворюється нова смисло-
ва якість, несподіваний експресивний ефект» (Словник 1997). Тобто, по-
єднання в заголовку роману протилежних за значенням слів – «темрява» і 
«видимість» – має утворити нову смислову якість. Але на читача чекає три-
валий перехід через увесь роман, перш ніж він зможе дошукатися цієї но-
вої смислової якості, бо лише в ситуації post factum таке смислотворення 
відбувається. Те, що «темрява видима», свідчить про те, що (1) темрява є і 
(2) що темрява стає видимою, хоч якості останньої не втрачає, адже темря-
ва, яка стає цілковито зримою, перестає бути такою. Зрештою, нема по-
треби з’ясовувати, чого більше – «темряви» чи «видимості», важливо, що 
засобом цього тропу в паратекстуальному елементі презентовано діалогіч-
ність як смислотворчу у романі. 

Розглянемо послідовно учасників романного діалогу, які є цілком спів-
мірними за глибиною розуміння світу. Відповідно до хронології почнемо з 
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образу Метті. Цей образ є складним, об’ємним, подекуди гротескним, але 
й динамічним, що забезпечується цілим арсеналом засобів його творення – 
окрім поетики романтичного героя, це змінні наративні стратегії, залучен-
ня інших текстів та дискурсів (зокрема християнського, натурфілософії), у 
тому числі з їхнім іронічним перечитуванням тощо. Із самого початку сут-
ність Метті маркована як «вогненна» – він осяйний, бо «яскравіший за про-
мені». Його з’ява з полум’я вогню під час нищівного бомбардування Лон-
дона – «неможлива», «нереальна», та все ж факт. Вона мало скидається на 
втечу від руйнівної стихії, здається, він і не прагне порятунку. А «урочис-
тість» ходи за таких обставин – не те, що недоречна, – радше неприродна. 
Хлопчина на ім’я Метті, зрештою, мало скидається на людину – «якась 
структура». Вогонь є і причиною, і смислом його появи. Ці характеристики 
персонажа перегукуються зі змістом славнозвісного 30-го фрагменту дав-
ньогрецького натурфілософа Геракліта: «Цей космос, той самий для всіх, 
ніхто ані з богів, ані з людей не створив, а вічно був, є і буде вогонь вічно 
живий, що спалахує мірою та мірою згасає»86. Світ протагоніста, як Гера-
клітовий космос, породжений вогнем і вогнем завершується, а його життя 
стає Гераклітовим «спалахуванням» і «згасанням». Давньогрецький на-
турфілософ, як відомо, говорив про першоелементи та перевагу вогню 
(фр. 31): вогонь бере участь у колообігу стихій, згораючи, перетворюється 
послідовно у повітря, воду і землю. З-поміж усіх стихій вогню належить 
першість. У 90-му фрагменті читаємо: «На вогонь обмінюється все, і во-
гонь – на все, як на золото – товари і на товари – золото». У романі Ґолдін-
ґа образ вогню слугує обрамленням оповіді – Метті з вогню з’являється та 
у вогні зникає. Рамка визначає початок і кінець історії, або ж цикл пере-
творення протагоніста, що, очевидно, є засобом універсалізації його до-
свіду. Згадаймо, що для Геракліта світовий колообіг – це чергування життя 
і смерті. Про це зазначено у фрагменті 76: «Вогонь живе землі смертю, й 
повітря живе вогню смертю». Хто такий Метті, де його родина – невідомо, 
бо важливішим є власне факт початку нової історії. Проблема минулого в 
романі (саме в образі Метті) актуалізує «теологічний» аспект тлумачення 
натурфілософії. Вогонь у Геракліта – контекстуальний синонім Логоса. 
Можемо допустити, Ґолдінґ має на увазі початок Євангелія від Іоанна. 

Повернімося на початок роману. На перший погляд, автор легковажить 
іменем протагоніста, і справа не лише в тому, що хлопчина спочатку ефек-
тно з’являється і лише згодом автор дає йому ім’я. Бо коли читач таки ді-
знається, як його звуть, подивовується ще більше: замість імені медпраців-
ники шпиталю, до якого він потрапляє після страшної пожежі, дають йому 
номер – Сім, Септімус і лише згодом ім’я – Метью, далі Метті (редуковане 
від Метью). Увесь час непевним залишається прізвище Метті – теж змінне: 

86 Тут і далі у главі цит. за: Гераклит. Фрагменты ранних греческих философов. 
Часть І. От эпических теокосмогоний до возникновения атомистики. – М. : Наука, 
1989. – С. 176–257. – (Памятники философской мысли).
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Віндап, Віндроув, Віндґроу, Віндґраф, Віндвуд та ін. Незмінним є хіба що 
те, що він увесь цей час править мовчанку. Метті важко дається мова, зго-
дом з’ясовується, що вона йому і ні до чого – він віддає перевагу рефлексії 
про зовнішній світ і про себе в ньому над комунікацією з ним. Колізія з 
іменем та проблеми з мовленням умотивовують ще одну виняткову якість 
Метті – надприродну чуттєвість, яку він використовує в повсякденному житті, 
але вирішальною вона стає у здобутті особливого духовного досвіду. 

Романне життя Метті вибудувано відповідно до домінанти пошуків про-
тагоніста, котрий з самого початку усвідомив свою винятковість і чекає на 
особливі знаки, які б вказали на сенс його місіонерства. Поки Метті крок 
за кроком приймає свою інакшість, він шукає відповіді на запитання, яке, 
за його власним визначенням, його просто «обпікає»: «Who am I?» Самот-
ність є однією з умов зосередженого пошуку Метті, який не просто засво-
ює, а й, часом здається, абсолютизує Гераклітове визначення життєвого 
шляху: «Усім людям властиве пізнавати себе і мислити» (фр. 116). Він один 
із тих, хто пізнання самого себе і мислення обрав як безумовну життєву 
мету. Мандрівка до Австралії має допомогти йому з цим, але так само як 
інші квестери, як-от легендарні сер Ґавейн чи Парцифаль, Метті не може 
передбачити, чим завершиться для нього подорож до далеких Антиподів. 
Так колись називали Австралію через те, що вона знаходиться на самому 
півдні, так само як Ґрінвіч – на самій півночі (принагідно зазначимо, що 
слідом за Метті до Австралії вирушає протагоніст наступного роману Ґол-
дінґа «Ритуали плавання» (1980) – Едмунд Телбот). Те, що найнеймовірніші 
речі відбуваються з Метті (як і з Телботом) саме в Австралії, а не деінде, 
частково пов’язане з авторською рецепцією цієї країни. Відомо, що працю-
ючи над рукописом роману, у 1975 р. Ґолдінґ відвідав Австралію і ось як 
відгукувався про цей континент: «У цій країні ясного світла та чистої по-
рожнечі європейські ідеї виглядають недоречними» (Carey: 344). Проти-
ставляючи два простори, автор далі формулює їхню засадничу відмінність: 
це не просто інший простір, це світ фантазії (ibid.). А у світі фантазії мож-
ливо все, навіть те, що трапилося з Метті. 

Одним з етапів духовного пошуку Метті є зародження в ньому інтересу 
до віри. Метті вивчає Біблію, охоче молиться. Він починає дотримуватися 
християнських обрядів. Один із них – ритуал у воді, який має нагадати чи-
тачеві про ритуал Ісусового хрещення, – Метті виконує, аби позбутися 
темряви як свого внутрішнього стану. Читання Біблії окрилює його; у свя-
щенних текстах він так само шукає відповіді на давнє «пекуче» питання. 
Численні в романі покликання на біблійний текст – цитати, алюзії, ремініс-
ценції – лише сприяють тому, аби звернути увагу на антропонім Метті. 
Метті – скорочене від Матвія. Читач добре знає, що біблійний Матвій – 
один із дванадцяти апостолів Христа та один із чотирьох євангелістів. Час 
і обставини смерті Матвія достеменно невідомі. Існують припущення, що 
60 р. н.е. за наказом князя Фульвіана його спалили на вогні. У перекладі з 
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івриту Матвій означає «дарунок Бога». Пам’ятаючи, що головна функція 
імені все ж називна, а лише згодом значуща, звернімо увагу й на такий 
факт. Ім’я Матвій (Метті як одна з його похідних) стало популярним в 
англо мовному світі саме в 1970-х роках (Hanks: 188–189), коли власне від-
буваються події роману. Відтак, антропонім Метті суґестує дуалізм са-
крального (пов’язуючи цей образ із християнством) і профанного, повсяк-
денного.

Пролептичним елементом оповіді є біблійна цитата: «Є ті, хто оскопив 
себе во ім’я царства Господнього». Далі згадане відбувається буквально з 
самим Метті, щоправда за принципом l’envers, – маємо фарсове зниження, 
перелицьоване розп’яття у дусі характерного чорного гумору, якість якого 
в інтерв’ю 1984 р. письменник прокоментував таким чином: «Це, звичай-
но, – чорна комедія, але комедії сьогодення усі чорні. Здається, ми вже 
вичерпали світлу комедію» (Baker: 164). Пафос усього роману трагічний, а 
комічне є засобом посилення протилежного полюса.

Якраз тоді, коли внутрішні конфлікти протагоніста загострюються, а 
пошуки ущільнюються, автор змінює наративний рівень. Метті, дії якого до 
цього моменту були об’єктом нарації, тепер сам стає наратором. Він фік-
сує у своєму щоденнику події дня. Так читач дізнається про його зустрічі з 
двома вечірніми гостями, вочевидь духами, котрі віднедавна почали навід-
уватись до нього, і про його найпотаємніші переживання з цього приводу. 
Він збентежений, коли сумнівається і в них, і в тому, що вони йому пові-
домляють, але стає впевненішим, коли покладається на отримані знаки. 
Про те, що він їх отримує, ретельно звітує в щоденнику. Так з’являється 
осмислений аскетизм Метті, його рішення офірувати те, що не з’їв, і те, що 
не сказав. Відмовившись від їжі та спілкування, увесь вільний час Метті 
присвячує молитві. Та все ж основна функція щоденника – це спосіб для 
Метті усвідомити те, що він знаходиться у владі вищих сил, що, безумовно, 
потверджує формуючі наслідки наративізації життя. Метті фіксує власні 
страхи, сумніви, переживання, але й ствердні думки, а це дозволяє подиви-
тися на них у новому ракурсі. Щоденник відображає суперечливе і складне 
становлення віри. (До слова, цю здобуту віру Метті відділяє від церкви, 
коли не знаходить розуміння серед баптистів, методистів, квакерів і свідків 
Єгови. Якщо він протестант – то власної конфесії. Те, що такі, як він, за-
сновують товариства, потверджується згодом). 

Тілесна чуттєвість Метті є рефлектором внутрішньої тривоги. Його 
пробирає холод, часом настільки, що це скидається радше на передчуття 
апокаліптичного сценарію. Відчуття холоду з’являється тоді, коли поверта-
ються вечірні гості чи, як він їх ще називає, двоє в капелюхах (третьою 
людиною в капелюсі, до речі, стане згодом сам Метті). Вони повідомляють 
йому, що він обраний, і на його запитання, чому саме він, відповідають: 
«Ти знаходишся біля центру речей». Після тієї зустрічі до відчуття холоду 
додаються нові, ще дужчі відчуття страху, смутку та жалю. Гості вимагають 
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від нього послуху. Він знову збентежений і знову сповнений сумніву. Сум-
нів – основний вимір існування Метті, а надто після повернення до Великої 
Британії, тобто коли найважчі випробовування вже позаду. 

Важко переоцінити значущість мотиву сумніву в цьому та в інших рома-
нах Ґолдінґа. Доказами власної обраності перейматиметься Вілф Барклі 
(«Паперові люди»), аж поки на його тілі не з’являться чудотворні стигмати, 
як у Падре Піо; щодо істинності доленосного видіння вагається настоятель 
собору Джослін («Шпиль»), котрий зводить найвищий шпиль у Солсбері. 
Притаманні Ґолдінґовим персонажам постійні сумніви суґестують тривогу 
Авраама, про яку писав Сьорен К’єркеґор. Слід наголосити, що Ґолдінґ 
наділяє протагоністів почасти власним сумнівом. Для нього неоднознач-
ність традиційно постає можливим виходом із складної ситуації. Неодно-
значність корелює з нерозумінням, притаманним людському пізнанню. 
Про останнє в Геракліта читаємо таке: «Більшість людей не розуміють 
того, з чим зустрічаються, та й навчившись, вони не розуміють, їм же са-
мим здається, що розуміють» (фр. 17). 

Через те, навіть якщо Метті важко дається діалог з вищими силами, то 
ще важче – без них: коли вони довго не з’являються, йому стає дуже холод-
но. Та згадка про те, що він знаходиться у центрі речей і що з часом усе 
стане явним, його втішає. А ще йому легшає, щойно він повторює уривки з 
Біблії. Епіфанічні осяяння підказують, щó слід робити: чекати, адже його 
місія визначена і вона полягає в тому, аби бути серед дітей. Як герой Се-
лінджера, він рятуватиме дітей. «Краще дівчат» – так би він хотів. Як знак 
Метті сприйняв те, що хоч увесь день зусібіч гриміли грози, вони не на-
ближались до нього. Дух Авраама, переконує він себе, сприяє його ман-
дрівці до містечка Ґрінфільд. Там він улаштовується на роботу в школі Вен-
дікотт. Саме осяяння маркує новий етап у його житті. За таким сценарієм 
Ґолдінґ вибудовує романні історії чи не всіх протагоністів. Примітно, що 
особливі, осяйні стани письменник «перехрещує» з проявами недуги; у 
Метті – гарячка від застуди, так само як у Джосліна, у Вілфа Барклі – трав-
ма, у капелана Коллі – алкогольна інтоксикація. Коли тіло дає слабинку, дух 
готовий до нового досвіду, чи може це гра з читачем, чи характерна автор-
ська іронія? Певним є те, що Метті завершує духовну одіссею, коли місію 
визначено. У цей момент оповідь про Метті переривається, черга за Софі. 

Хоч Ґолдінґ звертається до жіночого образу й робить це передовсім 
через брак жіночих персонажів, який йому закидали критики (Carey: 372), 
шлях Софі навряд чи можна назвати «жіночим», який, приміром, можна 
було б протиставити чоловічому. Тобто якщо поміняти ім’я протагоніста 
на чоловіче, суть образу і варіант пошуку від цього не зміняться. Автор 
крок за кроком вибудовує образ Софі, аби він був (1) якнайбільш перекон-
ливим через свою правдоподібність, (2) не схематичним протиставленням 
до Метті. Іншими словами, за складністю він навряд чи поступається Метті, 
але «дистрибуція» цього образу є іншою. 
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Найперше, Софі живе в родині. Вона має сестру-двійнятко – Тоні. Дів-
чатка ростуть без матері, батько дистанціювався від них, а вихованням 
займається спершу бабуся, потім – випадкові люди. Батько і дочки навряд 
чи існують в атмосфері родинної любові. І зараз і згодом, коли вони подо-
рослішають, батько послідовно виказує свою байдужість до їхнього вихо-
вання (але, як читач упевниться згодом, це не скасовує його потужного 
впливу на світогляд обох дівчат). Натомість пан Стенгоуп, якщо не люб’язно 
спілкується з жінками, то сидить за робочим столом – пише, готує шахові 
огляди. Його захоплення шахами як сенс існування перегукується, причо-
му буквально, зі змістом Гераклітового фрагмента 52: «Вічність – дитина, 
котра забавляється грою в шахи». Такою дитиною і є дорослий Стенгоуп, 
надто якщо взяти до уваги його інфантильність у виконанні батьківських 
обов’язків. Вправно рухаючи фігурками на шаховій дошці, батько Софі гру 
перетворює на форму ескапізму. Якщо втеча – це шлях, то саме такий шлях 
обрав для себе Стенгоуп.

Це на перший погляд дівчата Стенгоупи – дружні сестрички. Насправді 
ж різні – «як день і ніч». Вилетівши з одного гнізда, вони обирають і різні 
життєві сценарії. Тоні подалась до Афганістану, зв’язалася з продавцями 
наркотиків, відсиділа у в’язниці, далі вирушила до Куби… аби через роки 
повернутись додому, так і не відшукавши сенсу життя. Софі саркастично 
прокоментує поневіряння сестри: раніше в неї був Ісус, а тепер політика. 
Тоні належить до покоління 1970-х. У Ґолдінґа своє ставлення до цього 
десятиліття, сповненого драматичних подій національного і світого масш-
табу. Тому образ Тоні є найбільш історично вкоріненим у романі, власне 
така логіка його побудови стає очевидною ближче до кінця. 

Софі отримує насолоду від насилля. Ще дитиною вона полюбляла ціли-
тися каменем у каченятко, а влучивши, переживала неабияку радість. До-
рослою ж ударяє ножем свого партнера Роланда Ґаррета, і цей акт жорсто-
кості приносить їй містичне полегшення. (В образі Софі Ґолдінґ продовжує 
розвивати тему жорстокості, започатковану ще у «Володарі мух» – в об-
разі Джека). Родина для Софі в якийсь момент життя стає зайвим тягарем. 
Про сестру після тривалої розлуки, не соромлячись, вона скаже: «краще б 
вона не поверталась», а батька хоче довести до божевілля, бо не вибачає 
йому стосунків з жінками. При цьому, Софі звіряється, що діє «за велінням 
мовчазного роби, як я тобі кажу» (150)87. Для цього схованого у глибинах 
свідомості Софі голосу не існує обмежень. Саме через те, що «філософії» 
своїх відносин зі світом вона не оприлюднює, тим, хто її оточує, така екс-
центрична поведінка дівчини видається несподіваною. Зневагу до родини 
доросла Софі поширює на весь світ і на ті середовища, у яких опиняється. 

Важливим елементом розбудови образу відпочатково є концепт темря-
ви. За типологією картин світу можемо говорити про концепт темряви в 

87 Тут і далі у главі цит. тексту роману «Видима темрява» за: Golding W. Darkness 
Visible. – Toronto, 1981.
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індивідуальній свідомості Софі та в колективній. Якщо в першій відбита 
ціннісна орієнтація особистості (вона очевидна, бо про неї часто згадуєть-
ся в тексті роману), то друга є відбитком культурної системи, епохи й ре-
презентована передовсім через літературні алюзії. Про зриму пітьму писав 
Мільтон у поемі «Втрачений рай», зображуючи глибини пекла. Крім того, 
філософія екзистенціалізму, яка була близькою Ґолдінґу, суґестує пітьму 
буття. Ці конотації є вельми продуктивними і вже встигли набути стасусу 
загального місця в існуючому інтерпретаційному полі роману, відтак не 
потребують повторень. Обмежимося визначенням його функції: концепт 
темряви складається в «пучок смислів» і найбільш виразно маркує картину 
світу Софі. Крім того, він підсилює принцип дуалізму, стрижневий у по-
будові цього образу (як і у випадку з Метті): «дівчинки з природною чарів-
ністю», «подружки всіх на світі» та жорстокої, безпристрасної, не обтяже-
ної жодними умовностями (це так звана «безпосередня сутність Софі»). 
Софі визначає власну двоїстість як «зовнішню» і «внутрішню» себе. Темря-
ва пояснює її другу іпостась і переживається нею як духовно, так і фізично. 
(А от для Метті зовнішнє і внутрішнє не є суперечністю). До прикладу, Софі 
розповідає, що доволі часто в неї з’являється таке відчуття, що вона живе 
біля входу в тунель. Інколи вона дивиться на себе збоку і тоді каже про «іс-
тоту біля входу в тунель» (197). «Зовнішньої» дівчини буває мало, а буває 
дуже багато, і відповідно звільняється місце для іншої дівчини – «внутріш-
ньої безіменної істоти», яка приходила з вічності і туди ж поверталася 
(266). Ці дві дівчини не стільки конфліктують, скільки змінюють одна одну. 

У той час як Метті дистанціюється від офіційної церкви, Софі далека 
від того, аби підписатися під будь-якою з існуючих систем цінностей. По-
казовим є епізод у книжковій крамниці Ґудчайльда. Софі з дівчатками ба-
чать афішу (стару!), що інформує про лекцію Бертрана Рассела «Людська 
свобода і відповідальність». Кожна реагує на свій лад – Тоні зацікавилася, 
а Софі прокоментувала з позицій улюбленого релятивізму: «добре», «по-
гано», «нудно» залежить від точки зору, адже чоловіка-крадія одні засу-
джують, інші підтримують, краде ж бо він для дітей. Свідома емансипація 
від усталених світоглядних парадигм стає обов’язковим елементом чи не 
кожного роману Ґолдінґа, але в образі Софі вона набуває радикальної 
форми. Це почасти наближає Софі до позицій пірронізму, але у всьому 
іншому (у її вчинках, надто у пристрасності) така спорідненість відсутня. 
Та й антропонім, який автоматично мав би відсилати читача до мудрості, 
осмислено іронічно. «Інтелектуальний іроніст» Ґолдінґ завжди утримував-
ся від того, аби якусь одну філософію, вчення, підхід, точку зору вважати 
завершеною, повною. У збірці есе «Рухома мішень» – одна з його програм-
них тез: «Маркс, Дарвін і Фройд – найбільш руйнівні зануди західного сві-
ту». Будь-яка система через свою односпрямованість є хибною за визна-
ченням. Ця інтелектуальна позиція визначала епістемологічний вимір про-
зи Ґолдінґа від 1950-х до 1990-х років. Традиційно Ґолдінґова характеро-
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логія потверджує множинність шляхів, і якщо не багатоголосся, то принай-
мні двоголосся, і не фінальні висновки, а налаштованість на подальший 
пошук. Повертаючись до Софі, зазначимо, що її абсолютний релятивізм 
жодним чином не узгоджується зі ствердним скептицизмом самого автора. 

Софі по-своєму реалізує «властиве всім людям пізнання самого себе». 
На відміну від Метті, її вабить роль відьми і бажання звернутися до «не-
осяжних дарунків темряви» (маємо ще одну конотацію концепту темряви), 
що стають приступними під час медитації. Дух відьомства і бажання пану-
вати над іншими захоплюють її настільки, що це перетворюється на сенс 
життя, і він уже не обмежується родиною, рідним Ґрінфільдом – Софі по-
чинає освоювати світ. Освоєння світу за Софі – це брутальна хода. Якщо в 
«сексуальних стосунках» Метті – жертва (про цей епізод дещо згодом), то 
Софі – буквально кат. Одержима ідеєю втрати цноти і тим, аби опинитися 
в ліжку з першим-ліпшим, вона без будь-яких емоційних зачіпок змінює 
одного хлопця на іншого. Стосунки Софі з молодими людьми – кожного 
разу випадкові, нетривалі – це інтрижки, а не романи. Її обиранці – Роланд 
чи Ґеррі – об’єкти сексуального бажання. Софі й не може спізнати кохан-
ня. У розмові з матір’ю Роланда вона цілком відверто розмірковує про 
внут рішній світ: чужі очі не можуть зазирнути в нього, тому він у безпеці. 
Тим паче, що жінка не витримала б, якби дізналася, чим цей світ наповне-
ний. Непроникні очі Софі відображають лише тих, хто в них дивиться, 
інакше б жінка розгледіла в них темряву. У своїх відносинах зі світом вона 
визначила ключове слово. Це – воля, абсолютна воля, причому її воля має 
бути сильнішою за інші. 

Ще одне «прозріння» Софі: «життя – це те, чим воно не є» (218). Тому 
відтепер вона бачитиме речі такими, якими вони є. Софі охоче відгукуєть-
ся на знайомство з другом Ґеррі – військовим Біллі. Відтоді як він брав 
участь у воєнних діях, йому подобається вбивати. Аби перевершити бува-
лих «колег», Софі пропонує хлопцеві зайнятися кіднепінґом. Криміналь-
ний проект жорстокого тріо не приносить очікуваних дивідендів, але стає 
кульмінацією пошуків Софі знання про себе і про світ. Саме через поразку 
«внутрішня» Софі нарешті виповерхнюється, і ця екстраполяція лякає всіх. 
Спантеличені навіть ті, хто вже звик до її ексцентричної поведінки; виявля-
ється, жорстокість Софі за роки «еволюціонувала» – убивство пташки, кід-
непінґ, а насамкінець фантазія про вбивство хлопчика. Тепер вона постає 
небезпечною для інших. Вона ж упевнена, що дошукалася істини, і так фор-
мулює її для себе: «Усе деградує – ентропія. Розмотка. Всі ми – просто 
клубки. Все це просто клубок, і він розплутується і потроху виходить із 
себе до себе чогось більш простого… а ми нічого не можемо вчинити. 
Лише бути частиною» (235). Людське життя – невідворотна розмотка. Весь 
світ – це клубки, що розмотуються. Людина – частина великого цілого.  
З означення якості цього руху вона розпочинає: деградація, ентропія. Що 
це – виправдання власної жорстокості чи особливий духовний досвід, зі 
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значеннями, відмінними від тих, до яких дійшов Метті? І що, зрештою, тра-
питься, коли клубок розмотається, адже в ідею такого руху закладена ідея 
кінечності? Християнство, яке через ентропію пояснює кінець світу, засте-
рігає людину про наслідки її дій. Але, по-перше, християнські ідеї жодним 
чином не можуть бути пов’язані з образом Софі. Йдеться швидше про на-
уковий, раціональний підхід. По-друге, дівчина мислить не масштабами 
світу, а масштабами власного життя. І це не людство, а вона розплутує 
клубок, рухається до найпростішого. Дівчина відпочатково не переймаєть-
ся іншими. Зрештою, у її картині світу інші існують настільки, наскільки є 
об’єктами її волі (це теж нагадує Джека з «Володаря мух»). Останнє визна-
чає якість «осяяння» Софі – осяяння навиворіт. Коли у фіналі Софі закли-
кає до простоти, це перекодовує її попередні вчинки – безцеремонні за-
клики до простоти бой-френда, «жовчні» відповіді матері хлопця, котрого 
щойно поранила, ниці інтриги з Фідо. Показово, що здобувши врешті-решт 
те, чого вона прагнула, цинічна Софі зустрічається віч-на-віч з батьком. 
Розмова з ним виявиться діалогом двох однодумців. Він так само зневаж-
ливий в оцінках життя – «романтична маячня», «липка патока». Він теж 
називає життя всезагальною деградацією – ентропією. Тож Софі не одна, а 
її картина світу цілком може бути «родинним спадком». 

Якщо Метті й Софі – це два шляхи, дві точки зору на світ, які діалогізу-
ють між собою (як бачимо, заочно), то сутність обох і наслідки взаємооб-
міну співрозмовників має з’ясувати заключна частина роману. Її назва – 
«One is One» – суґестує ідею діалектичного синтезу у зв’язку з попередні-
ми двома. Можливо, вона переакцентовує першу і другу частини – «Метті» 
і «Софі» – як тезу та антитезу? Якщо звернутися до розвідок, які витлума-
чують роман «Видима темрява» у зв’язку з образами двох протагоністів, 
то, як правило, маємо справу з таким його розумінням, що стверджує анти-
тетичність: «The polar opposite of Matty, with his belief in universal order and 
divine guidance, Sophy is convinced, like Pincher Martin and his ‘centre’, that 
what exists beyond all else is the assertion of self» (Johnston: 104). Ця часто 
цитована оцінка належить американському професору, фахівцю з сучас-
ної літератури Арнольду Джонстону. «Полярну опозиційність» Джонстон 
констатує, але не обґрунтовує. Він закріплює за Метті «віру в універсаль-
ний порядок та божественний керунок», в той час як розгортання його 
образу в часопросторі роману свідчить про його життя як болючий, трав-
матичний рух маятника – від непереборного сумніву, зневіри у вищих си-
лах до екзальтованого прийняття. Не погоджуючися з Джонстоном, нага-
даємо, що питання влаштованості світу і себе в ньому довгий час мучать 
Метті, «обпікають» його. Якщо цей образ і пов’язаний з «вірою в універ-
сальний порядок та божественний керунок», як стверджує Джонстон, то не 
є аксіомою існування Метті, – радше можливим і знов таки непевним ре-
зультатом його пошуку. Нагадаємо й те, що таким Метті постає наприкінці 
роману. Що ж до ідентичності Софі, яка мислиться суто як «проекція влас-
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ної волі», це теж є до певної міри спрощенням, бо тоді не береться до 
уваги втрата контролю над ситуацією, на яку вона вряди-годи нарікає, не 
кажучи вже про остаточну поразку наприкінці, а що робити, коли воля 
Метті теж проектується назовні? Ґлорія Тебатт у поєднанні протагоністів 
убачає ґолдінґівський дуалізм, пов’язаний з «характерним контрастом ху-
дожнього чи релігійного та наукового чи раціонального» (Tebbutt: 336). 
Письменник, на її думку, впродовж усього роману віддає перевагу пер-
шому. Таким чином, про діалектичний синтез у Джонстона та у Тебатт не 
йдеться. Вважаємо, що статичне протиставлення позбавляє наслідків діа-
логу, задовольняється формальною констатацією відмінних позицій. Якщо 
ж таки йдеться про антитетичність, то вона передовсім у винятковій чуттє-
вості Метті та феноменальному інтелекті Софі. Це дещо переконливіше 
розставляє їх на різні полюси в засобах освоєння світу. 

Пояснити відносини Метті та Софі полярною опозиційністю означало б 
редукувати конфліктологію до простої антитетичності, що, як розуміємо, 
не було наміром автора. Діалогічна організація тексту індукує не проти-
ставлення, а взаємообмін. Те, що постає в контрастних опозиціях, утілених 
у поглядах Метті та Софі, є лише початковим етапом, презентацією «по-
переднього знання, яке необхідне для вступу у діалог» (Базлова). Наступ-
ний етап – «випробовування цього знання» – є «роботою розуму, який має 
викрити думку на брехні» (Матусова). Ця робота здійснюється багато в 
чому самим читачем. У Ґолдінґовій поетиці деталі часто набувають зна-
чення символу, а у випадку з образами Метті і Софі допомагають розшу-
кати нові змісти. Уважне читання тексту переконує: ці два образи мають 
багато точок перетину. Ось декілька прикладів. Містична нумерологія: ак-
центування Софі чотирьох сімок у зв’язку з незначним епізодом, що тра-
пився з клієнткою – юною блондинкою – під час роботи у туристичному 
аґентстві, перегукуються з шістками Метті. Для обох вони не випадкові, 
візіонерка Софі виводить їх із темряви, візіонер Метті – з видіння. Ще один 
приклад; хоч саме у зв’язку з образом Софі концепт темряви отримує як-
найбільший розвиток, він також є частиною австралійського досвіду Метті. 
Текст споріднює персонажів мовчанкою, слова – непотрібна річ для обох 
візіонерів. Так само автор наділяє обох мотивом візуально зримої роздво-
єності: це так звані «нічні» та «денні» очі дівчини і дві половини обличчя 
Метті (одна – здорова, інша – хвора і неприємна для ока стороннього). 

Не можна не помітити, що рефлексія Софі про абсолютну волю транс-
формується в нарікання на те, що «ми нічого не можемо зробити», а не-
впевненість Метті в собі переходить у неймовірної сили волю змінювати 
хід подій. Духи повідомляють, що на старті – на початку пошуку – Метті і 
Софі були разом, їх обох колись запросили, але Софі відмовилась. Ці та 
інші незначні й значні деталі, синхронні хіазми мають на меті підготувати 
читача до відкриттів третьої частини. У ній співрозмовники демонструють 
одне одному альтернативу самого себе, залежно від зробленого вибору. 
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Метті і Софі – дві ситуації людини: ситуація здобуття віри і ситуація 
безвір’я. Ось щó втрачає людина, зрікаючись віри. Якщо в людини забрати 
релігію, вона стає, приміром, атеїстом, але це однак не вирішує проблеми, 
а лише започатковує новий етап, що передбачає пошук, а не заперечує 
його. Для Ґолдінґа питання пошуку віри й опору їй – одне з ключових у 
його творчості. Болісно шукаючи свою релігію, автор і розгортає образи 
Метті та Софі. На користь такого прочитання маємо біографічні підтвер-
дження. Достеменно відомо, що в 1970-х, саме тоді, коли Ґолдінґ працює 
над романом, він як ніколи відчуває нагальну потребу відшукати «віру, яка 
замінить Дарвінове стискання навмання» (Carey: 336). Останнє відсилає до 
переконання дарвіністів у тому, що планета може розширюватися і стиска-
тися. Ґолдінґ очевидно має на увазі теорію еволюції взагалі. Такий пошук, 
зважаючи на отримане ним виховання, означав подолати спадок батьків-
атеїстів. 

Але повернімося до тексту роману. У третій частині дистанція між пер-
сонажами, до цього часу розмежованими у просторі, мінімізується. Перша 
зустріч Софі та Метті, щоправда заочна, сповнена іронічної гри. Метті, 
маючи на той час репутацію незвичайної, екстраординарної людини, лю-
дини-феномена, засновує таємне товариство, засідання якого за дивним 
збігом обставин проходять у кімнаті Софі в батьківському домі. Їхня очна 
зустріч, яка відбувається незадового після цього, не є зустріччю двох 
винят кових людей, або чоловіка і жінки (те, чого прагнула Софі, Метті 
уникав). Для нього вона – жінка з жахливого власного видіння про Апока-
ліпсис, у якому він – біблійний пророк Ізекііль. Але ця зустріч демонструє 
кожному альтернативу самого себе, залежно від зробленого вибору. По-
дальший діалог, який загострює проблему волі і впливу ззовні, актуалізу-
ється у стрімких діях і пропонує певні рішення. Софі хоче нашкодити ді-
тям. Та коли вона ось-ось готова скоїти вбивство, з’являється Метті, якого 
вищі сили спрямували сюди.

Чия воля виявляється сильнішою? Відповідь на це запитання проблема-
тизується в тексті роману. Софі вважає, що сама наділена владою, читач 
розуміє, що ця влада обмежена. Афера терористки Софі не вдалась. Метті 
рятує хлопчика, котрого вона збиралася вбити. Метті ж, спрямовуваний 
божественним (принаймні так йому здається), згуртовує людей і рятує жит-
тя. Отже, воля Метті – сильніша. Чому? Відповідь він отримує традиційно 
уві сні. Метті дізнається, що його принесуть у жертву у вогні (335). Духи 
обирають Метті. Лише тепер докази істинності видінь стали доступними.  
А хто ж спрямовував Софі? – залишається поза текстом роману. Урешті-
решт, обидва визнають уплив ззовні. Причому з-поміж цих упливів уплив 
Метті – вирішальний. Воля Софі, спрямована назовні, результує в кримі-
нальній справі, яка завершується поразкою. Дівчина вичерпалась ще до 
того, як завершилось її життя. Наприкінці цинічна Софі поводиться як не-
винна жертва, продає свою історію газетярам. Метті ж вочевидь перетво-
рюється на янгола. 
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Насамкінець текст роману містить ще один діалог, який резонує з діа-
логом Метті й Софі і є посутньо смисловим замком роману. Його ведуть 
продавець книг Сім Ґудчайльд (букв. з англійської «хороша дитина», се-
мантика цього імені теж смислоутримуюча) та вчитель Белл, підбиваючи 
певні підсумки:

– Ми всі божевільні, всі – проклята раса. Ми закутані в ілюзії, розчарування і 
непорозуміння щодо проникності перегородок, ми всі божевільні у своїх ка-
мерах-одиночках.
– Ми гадаємо, що знаємо. 
– Знаємо? Це гірше за атомну бомбу і завжди було з нами. (287) 

То що гірше за атомну бомбу? Белл вважає, власна впевненість у тому, що 
знаєш. Його «We think we know it» – експліцитна алюзія на Сократове «Я 
знаю, що нічого не знаю» – суґестує ідею незавершеності в тому розумінні, 
яке виробив Сократ. Зрештою, хто, як не продавець книг (до того ж анти-
кварних) та шкільний учитель (Ґолдінґ обирає ці професії, бо саме їхні 
представники мали б бути у списку так званих моральних менторів, якби 
такий існував), найближчі до істинних знань? Натомість, навіть ті, хто очі-
кувано володіє знанням світу, за життєву позицію врешті-решт обирають 
скептицизм. І так вони по-сократівськи долають власне невігластво. Утім, 
не осяянням двох джентльменів щодо обмежень раціональних концепцій 
світобудови завершується роман. 

У Ґолдінґовій епістемології, яка традиційно потверджує множинність 
шляхів, власне процес пошуку є предметом художнього інтересу ще з часів 
«Володаря мух». Одним із характерних авторських прийомів уникнення 
кінечних висновків є зміна точки зору. Місію завершити оповідь покладено 
на дивакуватого старого Себастіана Педіґрі – колишнього вчителя з хи-
мерною репутацією, свого часу звинуваченого у зґвалтуванні й покарано-
го за непристойну поведінку. У фінальній сцені, яка розгортається в місь-
кому парку, Себастіану ввижається, що він зустрічає Метті, що здобуває 
бажану свободу після років залежності від руйнівної пристрасті, а на зміну 
виснажливій задусі приходить жадане полегшення. Цією свободою та цим 
полегшенням є насправді його власна смерть, але про це він ніколи не ді-
знається. Так само й інший ґолдінґівський персонаж – священик Джослін 
(«Шпиль») помирає, так і не отримавши відповіді на запитання, чи встоїть 
ініційоване ним зведення шпиля, яке вартувало громаді людських життів, а 
відтак, чи була його віра богоугодною. І у випадку з Педіґрі та Метті, і у 
випадку з Джосліним Ґолдінґ по-сократівськи іронічно уникає виснову-
вань, не формулює позиції, а констатує відкритість шляху. У свою чергу, 
відкритість фіналу роману, розмивання меж реальним та уявним сигналі-
зує непевність, невизначеність чи навіть незнання як форму розуміння, що 
відповідає логіці завершення сократівського діалогу. Згадаймо, як закінчу-
ється «Апологія Сократа». Остання репліка в діалозі належить Сократу: 
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«Але вже пора нам іти звідси, мені – на смерть, вам – до життя, а що з 
нього краще, того не знає ніхто, крім Бога» (Апологія: 42 а). Отже, неви-
значеність у ролі фіналу. Коли ж одне невігластво вже подолано, настає 
час для іншого. Ґолдінґ не може перевершити самого себе, і Сократа дель-
фійська піфія застерігала, що його мудрість мало вартує. Сократівський 
діалог не завершується формулюванням істини, але й не заперечує її існу-
вання. 

Таким чином, прямі алюзії на Сократове вчення, його скептицизм, діа-
логізація, здійснена за прикладом сократівського діалогу, актуалізує епіс-
темологічний вимір роману в таких узагальненнях, які можуть бути по-
ширені й на інші твори письменника. Як механізм скептичного мислення, 
сократівський діалог акцентує увагу на процесі інтелектуального пошуку, 
а не на його результаті, визнає правомірність різних точок зору та концеп-
цій світоосмислення, водночас визначаючи межі кожної з них. Відбувається 
перевизначення в цьому зв’язку і специфіки протагоніста – він не схиль-
ний до підсумків, хоча останнє не заперечує ймовірності вироблення «фі-
нального позитивного знання». У літературному творі відсутність фіналь-
ної відповіді не означає її відсутності взагалі, вона лише своїми засобами 
виказує спротив догматизмові або демонструє готовність продовжити по-
шук. Ґолдінґ, як і Сократ, підводить, а не резюмує.

У цій частині нашого аналізу роману повернемося до своєрідності Ґол-
дінґового сенсуалізму, сформулювавши питання таким чином: чи є винят-
кова чуттєвість, притаманна низці його персонажів, запорукою надійності 
здобутих ними знань? Для відповіді на це епістемологічне питання залучи-
мо філософію Д. Г’юма, тому що, як відомо, англійський емпіризм, в особі 
Д. Г’юма зокрема, індивідуальний чуттєвий досвід визначає як єдине дже-
рело пізнання. Є й інші підстави для такого поєднання. Якою є людська 
природа? – питання, яке Г’юм виніс у заголовок однієї зі своїх ключових 
праць «Трактат про людську природу», а Ґолдінґ антропологічну пробле-
матику перетворив на одну з домінант художнього світу своїх романів.

Г’юм переконував, що людина – це істота, яка радше відчуває, аніж мис-
лить. У ній переважають емоції, почуття, пристрасті. Анатомія людських 
почуттів, дослідження зв’язків, які виникають між ними й стають основою 
формування ідей, – такими є уроки Г’юмового сенсуалізму, долучувані до 
Ґолдінґової епістемології. Якщо сенсуалізм є тією категорією, яка так чи 
так визначає всіх персонажів «Видимої темряви», то найбільше вона 
пов’язана з образом Метті, бо, у першу чергу, чуттєвий досвід, а не раціо-
нальні теорії формують його, він практикує ширший спектр чуттєвого до-
свіду, аніж звичайна людина, щоправда, на рівні стилю це відчутно менше, 
іншими словами, тут немає, скажімо, безпосередності Прустової імпресії. 
Механізми та значення чуттєвості Метті, відтак, потребують декодувань. 
Чи є шлях Метті однією з можливих проекцій біблійного пророка, чи це 
шлях, що чинить опір подібним узагальненням? – так можна переінакшити 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

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


132

Р о з д і л  3

запитання про сенсуалізм. Не викликає сумнівів те, що в духовному пере-
ході, що його здійснює Метті, чуттєвість сповнена трансформуючої сили, –  
з опорою на неї Метті може пройти і проходить свій винятковий шлях. 
Своєрідність того варіанта сенсуалізму, який ми пов’язуємо з образом 
Метті, полягає в тому, що він спрямований до містичного і водночас на-
повнює повсякденне життя протагоніста, набуваючи часом гротескових 
форм.

Виняткова чутливість героя в романі вмотивована найперше і найбіль-
ше його травматичним досвідом: відсутність родини, пожежа, з якої на са-
мому початку буквально постає хлопчик, урешті-решт, потворність, що є 
наслідком цього лиха (аби вона була менш помітною, він носить великого 
крислатого капелюха, та саме цей предмет гардероба ще більше привертає 
увагу до хлопця і, як наслідок, сторонні знають Метті як «людину у капелю-
сі»), самотність, відстороненість, навіть відлюдкуватість і постійне запи-
тання ««Who am I?». Що вже казати про екстрасенсорні здібності Метті, 
хай навіть до кінця не зрозуміло, чи вони вроджені, чи набуті, – вони акту-
алізуються в лімінальних ситуаціях його життя. Наратована історія життя 
протагоніста – у проміжку між дитинством та зрілістю – це пошук та ре-
зультат пошуку: усвідомлена обраність, згуртування людей довкола себе, 
порятунок дитини та власна загибель у вогні. 

Концептуалізація сенсуалізму протагоніста спонукає з’ясувати таке: (1) 
чи є релігійно маркована обраність наслідком виняткового сенсуалізму, (2) 
чи сенсуалізм є інструментом оприявлення наперед визначеної обраності 
Метті. Розглянемо обидві можливості, почавши з другої. 

У березні 1979-го, за півроку до виходу роману, Ґолдінґ напише у сво-
єму щоденнику: «А може, вдача Метті така, що постійно (вічно) перебуває 
у вогні? Тоді він був би серафимом»88. Свідомо чи ні, Ґолдінґ послідовно 
християнізує образ Метті. Очікуваною є чудесна метаморфоза героя (чи 
не святого) наприкінці роману. У контексті метафізичних пошуків самого 
письменника таке прочитання виглядає доволі переконливим. Новітні на-
ративні концепції, як і імплементація інтердисциплінарних методик (Р. Ох-
берґа, Дж. Розенвальда), залучення епітексту дозволяють актуалізувати 
вагомі наслідки формуючого потенціалу наративу для самого автора в ме-
тафізичній чи релігійній перспективі. Але Ґолдінґ «розмиває» християн-
ську релігійність протагоніста. Метті гине і перед смертю нічого про пізна-
не ним не повідомляє. (Побіжно зауважимо, що застосована романна 
практика може бути витлумачена і як імплікована полеміка з агіографіч-

88 Ми частково торкнулися проблеми полісемантичності образу вогню та зна-
чення епістемології Геракліта в конструкті протагоніста, ішлося й про Гераклітове 
вчення про космогонію, про людину. Докладніше про це див.: Мірошниченко Л.Я. 
Гераклітовий вогонь у романі В. Ґолдінґа «Видима темрява» // Мовні і концептуаль-
ні картини світу: Зб. наук. пр. – Вип. 39. – К.: ВПЦ Київ. університет. – 2012. –  
С. 80–87.
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ною літературою). Записи Ґолдінґа, які він зробив у цей період, дозволяють 
припустити, що структура образу Метті є формою екстеріоризації глибин-
ної внутрішньої полеміки самого автора – між скептиком та метафізиком, 
між спадком родинного виховання і власною болючою тугою за Богом.

Аби пов’язати місіонерство Метті з його чуттєвим досвідом (перше як 
наслідок другого), звернімося до Г’юмового вчення, тим паче що до цього 
спонукає автор. Якщо емпірики виступають проти позиції раціоналістів 
про вроджені ідеї, тобто проти знань, узятих поза досвідом, то Ґолдінґ вда-
ло й переконливо емансипує Метті від необхідності такі знання здобувати, 
створюючи для цього щонайменше п’ять підстав. По-перше, тривала від-
сутність імені та непевність прізвища. По-друге, відсутність минулого; 
спроби тих, хто поруч, з’ясувати бодай щось про минуле Метті, завершу-
ються щоразу нічим – у нього невиліковна амнезія. «Народжений агонією 
палаючого міста», він не має коріння. Через те, і це по-третє, від початку 
не йдеться про тих, хто мав би передавати йому це знання. До речі, така 
біографія протагоніста по-новому актуалізує Локковий концепт tabula 
rasa, адже у випадку з Метті «писання по дошці» почнеться в доволі зріло-
му віці, а саме тоді, коли свідомість спрямовується із родинного кола на-
зовні – у соціум, коли наступає етап формування власної картини світу, 
про що каже вікова психологія. По-четверте, коли Метті виголосить, що 
«ніколи не прагнув до отримання знань» (83), то тим лише остаточно закрі-
пить за суб’єктивним основу знань. Ще одна – п’ята – важлива характерис-
тика образу протагоніста постає у зв’язку з його ставленням до мови. На 
початку Метті воліє правити мовчанку. Красномовною є авторська харак-
теристика Метті на перших сторінках роману: 

<…> його стосунки з мовою – незвичайні. <…> Здавалось, що слово – це 
щось матеріальне, предмет, твердий предмет, інколи круглий та гладкий, як 
більярдна кулька, з якою можна було впоратись, виштовхавши її з рота і пере-
живши болісну деформацію обличчя. Деякі слова були бугристі і колючі, і тоді 
їхня вимова втілювалася у нестерпних пасажах болю і боротьби, які смішили 
інших дітей. (20)

Якщо на початку мовчання Метті «вмотивовано» його фізичним станом, то 
чимдалі воно ускладнюється новими причинами – відлюдькуватістю, усві-
домленням недолугості репрезентації екстрасенсорного досвіду у слові. 
Принагідно зауважимо, у романі неприйняття мови отримує фізичні ви-
міри неодноразово; наприкінці твору це стосуватиметься вже не Метті, а 
Себастіана Педіґрі і його галюцинаторного стану. Йому мариться «якась 
сутність», що манить його до себе. 

Здавалося, що обличчя, яке нависало над ним, промовило чи заспівало, але не 
людською мовою: Свобода. Тоді Себастіан, відчуваючи біля грудей кольоро-
вий м’яч і знаючи, що має трапитися, закричав в агонії: Ні, ні, ні! Він сильніше 
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притиснув до себе м’яч, втягнув його всередину, аби врятувати від величез-
них рук, що тяглися до нього. (372)

Примітно, що в обох випадках нарікання на обмежені можливості мови 
супроводжуються такої ж сили акцентами на відчуттях. Якою є якість від-
ношення між недовірою до мови і довірою до відчуттів – це причинність чи 
тотожність, – читачеві незрозуміло. Але безумовною є чуттєвість, яка по-
значає кожну зустріч Метті зі світом. Нарікання на невідповідність мови, 
коли романний персонаж намагається висловити чуттєвий досвід, який 
змінює його життя, і не може, знаходимо чи не у всіх романах письменни-
ка – від Саймона у «Володарі мух» до Аріеки в «Подвійному язику». Вважа-
ємо, що лінгвістичний скептицизм романних персонажів узгоджується з 
авторським – Ґолдінґу близький Вітґенштайн. І хоч у своєму підході до 
мови письменник не був послідовним вітґенштайніанцем, він усе ж стрима-
но ставився до традиційного розуміння мови як репрезентації реальності. 
Втім радикальний лінгвістичний скептицизм постструктуралізму, який ста-
вить під сумнів надійність чи адекватність мови як посередника комуні-
кації, йому не був притаманний.

Що ж робить протагоніст «Видимої темряви», аби все ж висловити свій 
досвід? Він передає його через інші відчуття. До речі, це стосується і Метті, 
і Софі однаковою мірою. Спочатку вона теж нарікає: «слова – марна річ, 
коли прагнеш вбрати в них це», маючи на увазі щойно пережите «тонке 
відчуття». Далі Софі одне чуттєве передає через інше чуттєве: 

Вона зрозуміла дещо про світ. Він простягався з її голови у всіх напрямках, 
крім одного. І цей один був безпечним, тому що належав їй. Це був напрямок 
через її потилицю, там, де було темно, як цієї ночі, але це була її власна тем-
рява. Вона зрозуміла, що стоїть чи лежить на самісінькому краї цього темного 
боку, начебто сидить коло входу у тунель і дивиться звідтіля у світ, у сутінки, 
у пітьму, у світло дня. Коли вона зрозуміла, що там, за потилицею, є тунель, її 
охопило дивне тремтіння. (156)

Відпочатково екстрасенсорний досвід Метті і Софі є схожим, і те, що 
відчут тя, не отримавши словесного втілення, трансформуються в інші від-
чуття, уникаючи вираження у мові взагалі, бачиться як ще один вияв діа-
логізму центральних персонажів (а не статичної антитетичності). 

Наскільки надійні відчуття Метті? Ми можемо відповісти на це запитан-
ня, виходячи з тези Г’юма про відповідність враження та ідей, з’ясувавши 
істинність тих ідей, що вибудувані на враженнях протагоніста. Показовим 
є епізод так званого австралійського періоду Метті. Чоловік їхав до міста 
Дарвін, але, звернувши з магістралі, заблукав. Заночувавши в машині, зі 
сходом сонця він рушив далі – у пошуках ставка або крамниці, але ті по-
шуки виявилися виснажливими і марними. Коли хлопчина геть знесилів, – 
більше від спраги, ніж від утоми, то побачив дерево – усе в янголах. Ті, 
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заввидівши Метті, посміялись і полетіли геть у небо. Згодом поруч із собою 
чоловік побачив тубільця. За мить Метті впізнав у ньому образ зі свого  
видіння, яке пережив незадовго до цього – йому була примарилась «піть -
ма – людиноподібна і величезна» («a darkness, man-shaped and huge»). Про 
неї він тепер і згадав, побачивши дивакуватого чоловіка. Те, що трапилося 
далі, – сцена кривавого зґвалтування Метті тубільцем, змушує поставити 
під сумнів надійність попередніх відчуттів Метті, адже візіонер узрів тем-
ряву, чому ж цього виявилося недостатньо, аби врятуватися від жахливого 
«фарсу розп’яття»?

Враження, що їх дають нам відчуття, Г’юм поділяє на три види: перший 
становлять враження форми, маси, руху та щільності тіл, другий – вражен-
ня кольорів, смаків, запахів, звуків, тепла і холоду, а третій – враження 
болю і задоволення, які виникають при взаємодії об’єктів з тілом людини. 
На цих враженнях свідомість вибудовує ідеї. Ті враження, які фіксує свідо-
мість Метті у видінні, – це враження форми, щільності тіла, кольору, тобто 
такі, що належать до перших двох видів. Вражень першого та другого ви-
дів, коли йдеться про пограничні переживання, недостатньо, потрібно ще 
щось. Це щось – це шосте почуття. Після цієї прикрої події воно оприяв-
ниться і пояснить подальші зміни, які відбуватимуться з Метті поза межами 
Австралії, коли він повернеться додому. Воно не врятувало його зараз, але 
потім екстрасенсорна здібність стає вирішальною в релігійному досвіді.  
У «Трактаті» Г’юма не йдеться про шосте почуття, але ж екстрасенсорне 
знання і не виходить за межі суб’єктивного способу пізнання світу.

Ще однією складовою питання про надійність враження (і це суґестує 
текст роману) є фактор тлумачення, що також проблематизується. Повер-
німося до аналізованого епізоду. Коли Метті опритомнів, автор зауважує: 
«Він звівся на ноги, але довкола, ясна річ, нікого не було, лише сонце з 
його вертикальними променями…» (640). Отже, запаморочення і видіння 
могли бути спричинені пекучим сонцем. Якщо незадовільний фізичний 
стан Метті маркує ненадійність його вражень, тоді пролептичною постає і 
втрата ним географічних орієнтирів, що передує запамороченню і видін-
ню. (Таку ж якість неоднозначності спостерігаємо у зв’язку з ненадійністю 
наратора Телбота в романах морської трилогії «До краю землі». Є й інша 
спільність між Телботом і Метті: так само здобута ним чутливість, яка зму-
шує відмовитись від хиб стереотипів, рятує його від смерті). Ми також 
може мо допустити й зміну фокалізації як джерело ненадійності. Тоді оці-
ночна заувага «ясна річ, нікого не було» є коментарем автора, а не про-
тагоніста, а відтак не частиною видіння, а стороннім поглядом на нього. 

Текст роману наполегливо суґестує думку про те, що виняткова чуттє-
вість не є запорукою надійності знань, – про це свідчать константні триво-
га та сумнів Метті. Найбільше і найболючіше він переживає ті сумніви, які 
пов’язані з його діалогами з вищими силами. Це споріднює ситуацію Метті 
з ситуацією Джосліна – настоятеля собору в Солсбері («Шпиль) та з ситуа-
цією Аріеки – жриці храму бога Аполлона в Дельфах («Подвійний язик»). 
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Усі троє – Метті, Джослін, Аріека – свою сакральну місію переживають у 
тому числі як сумнів, який не долається смертю, при цьому вони успішно 
справляються з делегованим завданням. Отже, те, що є джерелом сумніву, 
може бути і джерелом знань. 

Цю другу – творчу складову сумніву посилює уподібнення діалогу Мет-
ті з власним внутрішнім голосом чи голосами з відомим діалогом Сократа 
з його власним внутрішнім голосом, так званим даймоном (чи даймоніо-
ном). Про даймон згадується у творах Платона, Ксенофонта, Плутарха, 
але вони по-різному оцінюють його. В «Апології» Сократ каже: «<…> рані-
ше весь час звичайний для мене віщий голос озивався постійно і стримував 
мене навіть у мало важливих справах щоразу, коли я мав намір зробити 
щось не так, як має бути…» (Апологія, 40 а). Як підказує цей фрагмент, 
даймон – це голос, «божественний і демонічний», який утримує, застерігає 
Сократа від певних дій у разі небезпеки, але він не спонукає його до дії. 
Дослідники, спираючись на Платонову «Апологію», також виключають 
участь даймона у сфері філософії та етики, висновуючи про таке: він 
«жодним чином не пов’язаний з проблемним полем філософської істини. 
Він «<…> нічого не говорить Сократу з приводу «мудрості людської», фі-
лософських принципів, які отримують вагу і значення виключно у силі ло-
госа, а не в божественному одкровенні» (Антисери: 71). Сам Сократ свій 
моральний вибір пов’язує з Богом, з пророцтвами та снами. Це дає підстави 
стверджувати, що даймон є радше «стражем виняткової у всьому особис-
тості Сократа, надто в моменти інтенсивної концентрації, екстатичних 
проникнень» (там само). Таке тлумачення є найбільш поширеним, подибу-
ємо його і в сучасних літературно-художніх творах про Сократа (примі-
ром, у повісті-легенді М. Фомичева «Во имя истины и добродетели», 1984). 
По-іншому характеризує даймона і природу його втручання Ксенофонт у 
«Меморабіліях» (Книга І): «А Сократ як думав, так і говорив: божественний 
голос, казав він, дає вказівки» (Mem. I, I, 4, с. 40). На його думку, мовчання 
засвідчувало згоду. Саме діалог з даймоном вимушує Сократа до публіч-
ності. Голос чи голоси, які чує Метті у «Видимій темряві», не лише застері-
гають, а й спрямовують його. Останнє споріднює його/їх з даймоном у 
витлумаченні Ксенофонта.

Повертаючись до сенсуалізму Метті, можемо висновувати таке: щó для 
Метті – болючі сумніви, для Г’юма – рефлексія. Коли Г’юм сумнівається, чи 
зійде завтра сонце, адже немає для цього раціональних підстав, то це не 
екзистенційний сумнів, а формальний. Коли Метті сумнівається, чи він 
справді обираний для якихось особливих призначень, то його сумнів пере-
живається ним, як власний болючий досвід, який, до того ж, супроводжу-
ється виснажливими фізичними проявами, найбільше – різкими змінами 
температури тіла. Отже, Метті – ірраціоналіст a priori, без, так би мовити, 
раціональних підстав, Г’юм – теж ірраціоналіст, але за переконаннями; не-
долугість розуму є підсумком рефлексії. Г’юм переконував: «єдиними ре-
альностями, щодо яких ми залишаємося певними, є сприйняття, які безпо-
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середньо дані нашій свідомості, які вимагають повністю погодитися з ними 
і є першоосновою усіх наших висновків» (Г’юм: 213). Іншими словами,  
абсолютна впевненість може бути пов’язана з апріорними знаннями, на-
приклад, у математиці, поза ними ж – у світі фактів – такої впевненості не 
існує, є лише ймовірність. Звідси слідує, аби ймовірне стало певним, воно 
повинно з царства фактів перейти в царство апріорного. Ці розмисли фі-
лософа пояснюють природу сумніву – його витоки і те, що він не може 
бути цілковито подоланим, водночас вони вмотивовують і визначають міс-
це метафізики у філософії емпіризму. У «Трактаті про людську природу» є 
роздуми, які сам Г’юм називав метафізичною частиною своїх міркувань.  
У ній він окреслює значеннєві межі повсякденного досвіду та обмеженість 
останнього у з’ясуванні питання щодо самототожності людини, закликаю-
чи насамкінець звернутися до можливостей метафізики. Попри нелюбов 
до нього метафізиків (і на це він нарікає у трактаті), філософ усе ж по-
своєму формулює її ймовірне значення.

Очевидно, у філософії немає більш загадкового питання, ніж питання тотож-
ності і питання природи того об’єднуючого принципу, який становить осо-
бистість. Ми не можемо з’ясовувати це питання за допомогою одних лише 
відчуттів, а повинні звернутися до найглибших метафізичних міркувань, щоб 
дати на нього задовільну відповідь; у повсякденному житті ці ідеї про наше я 
і про особистість, очевидно, ніколи не бувають дуже точними і визначеними. 

Іншими словами, емпірик, що мав би цілковито покладатися на власний 
досвід, апелює або радше відсилає читача до того знання, що знаходиться 
поза межами людського досвіду. Таким чином, як би Г’юм та Ґолдінґ не по-
кладалися на емпіризм, усе ж вони поєднують його з метафізикою. До ме-
тафізичних устремлінь Ґолдінґа, які яскраво актуалізуються в романі «Па-
перові люди», звернемось у Розділі 4. 

Насамкінець ще одна заувага щодо спорідненості між Ґолдінґом та 
Г’юмом. Як показує здійснений аналіз, письменник добре засвоїв уроки 
філософа про виняткове значення досвіду, про сенсуальне сприйняття як 
єдину обґрунтовану основу знань про світ, і так само, як він, бачачи його 
межі, неповноту, змушений був віддати належне метафізиці. Є в цих анг -
лійців ще одна спільність. Якщо Г’юм йшов слідом за фізиками, коли засвід-
чував, що на основі спостережень та експериментального методу Ньютон 
створив образ фізичної природи і тепер залишається застосувати цей ме-
тод і до людської природи, то Ґолдінґ, котрий отримав природничу освіту, 
теж покладався на результати цієї науки – її досягнення та поразки.

14. «Доктор Кримінале» М. Бредбері:  
британський інтелектуал vs «континентальний»

У Розділі 2 йшлося про «недовіру до всіляких теорій» як компоненту 
англійської ідентичності й один із смислів антитези «англієць–континен-
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тальний європеєць». У цій частині роботи з’ясуємо, підтверджують (чи 
спростовують) цю думку сучасні романні практики. Із цією метою було об-
рано роман Малколма Бредбері «Доктор Кримінале» (Doctor Criminale), 
який властиво презентує типологію сучасних інтелектуалів. Обидва про-
тагоністи – Басло Кримінале і Френсис Джей – є втіленням двох різних 
типів інтелектуала і, відповідно, двох різних форм «інтелектуального втру-
чання» – континентальної і британської. 

Усталене тлумачення цього роману Бредбері пропонує типово англій-
ську перспективу бачення континентального інтелектуала, втілену в образі 
професора Кримінале, з притаманною йому гротесково-порочною репу-
тацією та (або) іншими вадами, які багато в чому пояснюються конкретно-
історичною «пропискою» протагоніста – порубіжжям 1980–1990-х років 
(дія роману розгортається впродовж декількох тижнів 1990 р. у 1–12 роз-
ділах та незначного часового відтинку 1991 р. у 13–16 розділах). Редукува-
ти заданість романного образу континентального інтелектуала до особли-
востей історичної епохи, яка постає з притаманними їй складними супер-
ечливими явищами, означало б некоректно інтерпретувати не лише цей 
образ, а й роман у цілому, який, гадаємо, відображає, окрім епохи, ще й 
специфічну британську рецепцію того, що в цій країні з часів її вступу до 
Європейської Економічної Співдружності прийнято називати «європей-
ським питанням» (the issue of Europe), а посутньо є значно більш давньою 
історією, витоки якої є, відповідно, глибиннішими. 

Пропонована нова когнітивна перспектива прочитання роману має на 
меті виробити таке розуміння роману «Доктор Кримінале», яке дозволяє 
концептуалізувати представлену в ньому проблему інтелектуала з ураху-
ванням національної специфіки, про яку йшлося вище, беручи до уваги 
результати тих дискусій – наукових та суспільних, яку тривають у Великій 
Британії від 1980-х і донині, тобто через двадцять років після виходу цього 
роману Бредбері. Перечитати роман під таким кутом зору є завданням, 
вирішення якого потребує залучення сучасних знань з інших галузей, які 
представимо у форматі попередніх зауваг.

Яким є британський та «континентальний» (традиційно йдеться про 
французького) інтелектуали в науковому та публічному дискурсах? Як за-
значає український соціолог Тетяна Голіченко у своєму дослідженні «Інте-
лектуали в фокусі сучасних французьких соціологічних, політологічних та 
історичних досліджень», у Франції тема інтелектуалів сформувала розга-
лужені і міждисциплінарні галузі гуманітарних наук, одна з яких – «історія 
інтелектуалів». «<…> не лише самі інтелектуали, а й присвячена їм сфера 
досліджень є одним із елементів того, що французи частково з гордістю, 
частково з іронією називають «французькою винятковістю» (exception 
française)» (Голіченко: 42–43). Як галузь науки «історія інтелектуалів» є до-
волі молодою. Основи нової галузі досліджень, як і те, які причини зумови-
ли її появу, сформулював французький історик Франсуа Сірінеллі в часо-
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писі «Vingtième Siècle» в 1986 р. (Sirinelli). Те, що історія інтелектуалів по-
стала у Франції з середини 1980-х як окрема галузь дослідження, є цілком 
логічним для країни, «де інтелектуали традиційно мають особливий ста-
тус» (Голіченко: 42–43). Уперше термін «інтелектуал» на позначення осо-
бливої соціопрофесійної групи було використано в 1898 р. щодо авторів 
«Маніфесту інтелектуалів», котрі виступили проти звинувачення у зраді 
Франції Альфреда Дрейфуса. Чогось подібного ми не спостерігаємо у 
Великій Британії. Хоча дискусії щодо того, яким має бути інтелектуал, не є 
ексклюзивно французькими, навіть якщо у Франції вони здобули статус 
окремої галузі наук. У британо-американському науковому просторі Т. Го-
ліченко виокремлює такі імена тих, хто займається цією проблематикою: 
К. Скіннер, Д. Поккок, А. Лоуджой, Т. Бендер, М. Келлі (там само: 59). 

Британська специфіка «інтелектуалознавства» актуалізується як у нау-
ковому, так і в публічному дискурсах і виглядає таким чином. Історики 
стверджують, що в англійській мові термін «інтелектуал» (як іменник) 
з’явився на початку ХІХ ст. (Collini: 15–44). Англійський літературознавець 
Стефано Колліні (Stefano Collini) (Кембридж) є автором ґрунтовної розвід-
ки з історії інтелектуалів у Британії, однієї з нечисленних на сьогодні: «Від-
сутні мислителі: інтелектуали в Британії» (Absent Minds: Intellectuals in 
Britain). Після виходу книги у 2006 р. автор здобув репутацію «провідного 
фахівця з інтелектуальної історії Британії». Інтерес Колліні до історії інте-
лектуалів логічно продовжує його тривалі академічні студії відносин між 
літературою та інтелектуальною історією. Він розпочинає свій розлогий, 
на понад півтисячі сторінок, аналіз із постановки питання про те, чи ко-
ректним взагалі є поняття «англійський інтелектуал» (ibid.: 1) і формулює 
«тезу про відсутність» (absent thesis), що відображає усталену думку – як 
усередині суспільства, так і у світі – про те, що британські інтелектуали в 
історії країни були переважно «не вельми важливими або не існували вза-
галі» (ibid.: 3). Ще одну складову «тези про відсутність» дослідник пред-
ставляє у Розділі 4, коментуючи точку зору п’ятьох видатних британців, 
котрі виказували негативне ставлення до інтелектуальної еліти чи відмов-
лялися вважати себе її частиною. Зазначимо, що англійський літературо-
знавець Джон Керрі (Оксфорд) у розвідці 1992 р. «Інтелектуали і маси» 
(The Intellectuals and the Masses) переконує і у наявності протилежної тен-
денції. Він доводить, що впродовж декількох століть більшість шанованих 
мислителів Англії зневажали «маси» та доклали чималих зусиль, аби бути 
виштовханими з культурного життя країни (Carey 1992). 

Так само як французькі дослідники, Колліні зосереджує свою увагу 
(Розділи 2 та 5) на досвіді ХХ ст., а надто на тих його історичних етапах, 
коли дискусія про роль інтелектуала cтавала найбільш напруженою, зокре-
ма у зв’язку з наростаючими заявами про так звану «британську винят-
ковість» (на відміну від французів, англійці сприймають національну ви-
нятковість здебільшого або неоднозначно, або негативно). Застосований 
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дослідником історичний підхід доповнений порівняльним аналізом у Розді-
лі 3. Його наслідком стає і очікуване «нарощення» національної англій-
ської специфіки, і несподівана, але переконливо підмічена дослідником 
суголосність ставлення до інтелектуалів як до марґіналізованої групи і в 
історії Франції, що дозволяє тепер не обмежувати «тезу про відсутність» 
суто англійською специфікою (Collini: 217). У цілому, вчений доволі пере-
конливо доводить, що попри тривале публічне неприйняття, у Великій Бри-
танії таки існує своя, доволі самобутня традиція інтелектуалів та їхніх до-
сягнень89.

Науковий дискурс відображає форму і зміст публічних дискусій, які на-
були особливої гостроти у Великій Британії на початку ХХІ ст. На сьогодні 
сформувалося доволі суперечливе ставлення до фігури інтелектуала. На-
загал, британці з обережністю, навіть з недовірою ставляться до своїх та 
закордонних інтелектуалів. У цих публічних дискусіях можемо виділити 
три аспекти: історичний, політичний і культурний (хоча він теж може бути 
пов’язаний з історією). Надзвичайно контроверсійним видається політичне 
бачення цієї проблеми, яке у своїй найбільш радикальній формі представле-
но в так званій «інтерпретації історії Вігами» і зводиться до переконаності 
в тому, що хід подій в історії Великої Британії був настільки гладким – за-
вдяки аристократії, яка легко пристосовувалася, доволі толерантній церк-
ві, аполітичній військовій та реформістській буржуазії – що не виникало 
потреби у формуванні опозиційної інтелігенції. Відповідно до цієї логіки, 
те, що у Британії немає інтелектуалів, є предметом гордості британців.  
Обґрунтування вігів – вузькоідеологічне, воно реалізує ідеологему про 
«британську винятковість» (і доволі специфічно), а не розширює розуміння 
суспільного статусу інтелектуала.

Культурний аспект – більш очевидний, але не менш простий. Він, на від-
міну від історичного чи політичного, стосується більшості сучасних анг-
лійців. За спостереженнями британського вченого, професора Джона Но-
тона (John Naughton), автора статті «Чому ми не любимо наших інтелекту-
алів», яка була надрукована на сторінках «Observer» (2011), британці 
схильні вважати, що інтелектуали починаються в Кале і більше тяжіють до 
Парижа. Стереотипне мислення британця майже рефлекторно при слові 
«інтелектуал» скеровується до континентального образу інтелектуала, і не 
взагалі, а до цілком конкретного – французького, і не для того, аби виказа-
ти свою повагу, а щоб висловити зневагу. Примітно, що цей стереотипний 
образ інтелектуала має цілком зримі втілення: Жан-Поль Сартр і Сімона де 

89 До слова, сам Стефано Колліні міг би слугувати ще одним підтвердженням іс-
тинності цієї тези; він – не лише авторитетний науковець, а й людина з активною 
громадянською позицією, котра висловлюється на різні теми, що мають публічний 
резонанс (зокрема щодо фінансування вищої освіти, незалежності науки від полі-
тичної кон’юнктури, щодо ідеологічних засад соціальної мобільності), в ролі колум-
ніста провідних британських періодичних видань.
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Бовуар. Але ті характеристики, які Нотон наводить далі, – не на користь 
позитивної репутації французьких інтелектуалів. «The fact that (as we 
discovered after their deaths) they were devious, manipulative, hypocritical 
and – in Sartre’s case at least – ludicrously credulous about authoritarian 
regimes has tarnished their lustre somewhat» (Naughton). В усталеній практи-
ці співставлення із французьким досвідом, що стало загальником чи не всіх 
дискусій про стан інтелектуала у країні, Нотон убачає прояви британсько-
го «комплексу неповноцінності щодо церебрального континенту» (the 
inferiority complex towards the cerebral continent) і, треба розуміти, почасти 
з метою позбутися його, спрямовує свій погляд на Новий світ. 

Американський досвід «інтелектуалознавства» охочіше оперує понят-
тям «публічного інтелектуала». Американський дослідник Ричард Познер, 
на якого, до слова, покликається і Нотон, у своїй праці «Публічні інтелек-
туали: вивчення занепаду» (Public Intellectuals: A Study of Decline) (2003) 
визначає «публічного інтелектуала» як «інтелектуала, котрий висловлює 
свою думку освіченому загалу щодо питань політичного та ідеологічного 
характеру». Додамо, що хоч це, як зазначається в одній з американських 
рецензій на книгу, – перше ґрунтовне наукове дослідження про стан сучас-
ного публічного інтелектуала в Америці, його автор констатує занепад цієї 
«поважної інституції» за останні сімдесят років, яку колись, за словами 
Познера, представляли такі постаті, як Сократ та Джон Дьюї. 

Допускаємо, що поняття «публічного інтелектуала» в розвідці Нотона – це 
радше евфемізм, що має послабити французький чинник, який набув ста-
тусу нав’язливої ідеї, спрямувавши увагу натомість до американського до-
свіду. У тому ж числі «Observer», у якому вийшла стаття Нотона, розгорну-
то бесіду, щоправда заочно, про сьогоднішній стан інтелектуала у країні 
«Britain’s Intellectuals: Leading Thinkers have their Say». У ній взяли участь 
десятеро нинішніх «провідних мислителів» Великої Британії, кожен висло-
вив свою думку з цього питання. Як виявилось, усі вони представляють 
широкий спектр поглядів. Ми виділили те, що якраз є спільним для більшос-
ті з них. Було відзначено, що країна має багато експертів у різних галузях. 
Однак, на відміну від французьких, британським інтелектуалам притаман-
ний брак публічності, підмітив філософ Ґрейлінґ (AC Grayling). Усі одно-
стайні в тому, що слід розширити сфери впливу інтелектуала, вивести за 
межі його безпосередньої сфери інтересів. Інтелектуал – це «той, хто має 
ставити складні питання про те, якою має бути країна і якою має бути куль-
тура», – наголосила письменниця Лайонел Шрайвер (Lionel Shriver), при 
цьому, за її словами, британцям дещо краще вдається залучати інтелектуа-
лів до формування дискурсу, ніж американцям. Щодо пріоритетів у науко-
вих галузях, більшість висловилася про підтримку гуманітарних спеціаль-
ностей. Професор Пол Джілроу (Paul Gilroy) запропонував скористатися 
американським досвідом, маючи на увазі тих обдарованих молодих людей, 
які за допомогою нових технологій створюють нові платформи для спілку-
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вання поза офіційними коментарями. Новими інтелектуалами, на його 
думку, є блоґери. Прагматизувати статус інтелектуала закликав філософ 
Ален де Ботон (Allain de Botton). Відсутність прихильності британців до ін-
телектуалів письменник Віл Селф (Will Self) схильний пов’язувати з британ-
ським емпіризмом, óпором теорії та теоретикам, які б відігравали важливу 
роль у суспільному житті: 

What the British seem to like are television historians and naturalists, not public 
intellectuals. You can’t help feeling that’s because one supplies narrative and the 
other supplies facts, and the British are traditionally empiricists so they/we have a 
resistance to theory and to theoreticians playing too prominent a role in public life.
Intellectuals do exist in this country and have existed. If you think of the Foucaults 
and Derridas in France, we have our Terry Eagletons and Colin MacCabes. People 
such as Niall Ferguson and Simon Schama: think of them what you will, but 
they’re not lightweights – though they’re not necessarily high-order theoreticians. 
(emphasis added, ibid.)

Те, що питання про інтелектуала в перекладі на британські реалії ототож-
нюється з іншим питанням – про те, наскільки британці емпірики і наскіль-
ки схильні до теоретизації, не виводить за історичні рамки предмет дис-
кусії, але розширює її, бо тоді витоки ролі інтелектуала у Великій Британії 
резонно відстежувати в англійській емпіричній філософії. Але цього Селф 
якраз не робить, натомість тлумачить емпіризм як одну з домінант націо-
нальної ідентичності. З точкою зору Віла Селфа перегукується думка філо-
софа Ґрейлінґа, котрий акцентує перейнятість французів теорією: «France 
is a special case – you know what they say there: “It works in practice, but does 
it work in theory?”» Він також зазначає, що традиційно у Франції, меншою 
мірою в Італії та Німеччині, філософи є активними учасниками публічних 
дискусій.

Як бачимо, у полеміці британців про роль інтелектуала у суспільстві так 
чи так виникають співставлення в першу чергу і найбільше з французьким 
досвідом. Хоча немає єдності щодо нових смислів «інтелектуального втру-
чання» з-поміж самих британців, але є бажання ревізувати його сьогодніш-
ній стан. Та вже той факт, що така публічна бесіда, причому в національ-
них масштабах, ведеться, можна вважати усвідомленою інтенцією подо-
лання «the inferiority complex towards the cerebral continent» (Нотон). При-
мітно, що якщо своє дослідження Джон Нотон розпочинає з констатації 
стереотипної «відрази британців до слова на літеру “і” (British aversion to 
the I-word), то завершує його висновком про все-таки невідповідність цієї 
відрази фактам. Нотон також укладає список трьохсот найвпливовіших ін-
телектуалів Великої Британії, включаючи до нього й імена дописувачів до 
серйозних англомовних друкованих та он-лайн видань, блоґів та інших 
джерел. Серед ключових критеріїв селекції – публічність та професіона-
лізм. Аналіз цього переліку дозволяє висновувати, що домінуючими про-
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фесіями, з якими громадська думка у Великій Британії охоче пов’язує су-
часних британських інтелектуалів, є такі: журналісти (20 %), письменники 
(19 %), історики (14 %) та критики (13 %). Філософи, у тому числі політич-
ні, отримують порівняно мізерний запит у 4 %. 

Таким чином, у науковому та публічному дискурсах тема інтелектуала 
у Британії є актуальною. Спільною для обох є траєкторія руху– від вирішен-
ня термінологічного завдання, через аналіз складної, навіть контроверсій-
ної історії інтелектуалів у ХХ ст. (у тому числі в контексті розгортання мі-
фологеми про британську винятковість), до пошуків нових амплуа в сього-
денні. Аргументація є сильнішою за інерцію стереотипу. Конструктивні 
міркування, з опорою на факти, поступово руйнують стереотип про інте-
лектуала, котрий починається з Кале, поступаючись бесіді щодо ролі інте-
лектуала в сучасних реаліях мультикультурного світу. Долаючи «континен-
тальний комплекс», британський інтелектуал зазнає трансформацій на 
користь значущості його ролі в суспільстві. Тож не помилявся Джон Фаулз 
у своєму уявленні про сучасного письменника як про інтелектуала та вче-
ного, як приклад називаючи імена М. Бредбері та Д. Лоджа90. 

Фабулою роману М. Бредбері «Доктор Кримінале» є детективна історія – 
історія пошуку легендарного інтелектуала сьогодення Басло Крімінале. Та 
в цій детективній історії той, кого шукають, – людина квазіпублічна, він у 
всього світу на виду і водночас невловимий та неприступний, адже основ-
на колізія роману зосереджена на минулому всесвітньо відомого філосо-
фа, яке виявляється прихованим і заплямованим. Викрити обман і спробу-
вати пояснити причини ошуканства як у межах біографії впливового інте-
лектуала, так і в контексті буремних 1980-х, стає справою молодого чоло-
віка на ім’я Френсіс Джей (Francis Jay) і тих, хто так чи інакше пов’язаний з 
Басло Кримінале, – представників академічного світу, медійників, брюс-
сельських чиновників. Інерція образу впливового інтелектуала спрацьовує 
таким чином, що до магістральної в романі детективно-ви кривальної сю-
жетної лінії додаються й ті, які за наслідок мають вибудову типології 
«opinion makers» – тих, хто формує або впливає на формування думки у 
суспільстві. 

У романі, таким чином, два протагоністи: Френсіс Джей та Басло Кри-
мінале. Їм у бредберівській типології інтелектуала належить першість. 
Френсіс Джей – журналіст, що, зазначимо, цілком узгоджується з першою 
позицією у переліку професій, що їх пов’язують з сучасним британським 
інтелектуалом (відповідно до результатів дослідження Дж. Нотона). Дру-
гий – континентальний філософ, але не француз, і це очевидно маркер 
подолання британського стереотипу континентального мислителя. Статис-
тична конфігурація Нотона дозволяє, по-перше, по-новому подивитися на 
романну конфігурацію і, по-друге, допевнитися у вмінні Бредбері вірно 

90 Про це розмірковує в есеї «Франція сучасного письменника» (1988).

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

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


144

Р о з д і л  3

розрахувати амплуа британського інтелектуала за двадцять років до цих 
соціологічних моделювань, як і в тому, що ревізія статусу інтелектуала, яку 
ми спостерігаємо після 2000 р. в публічних обговореннях та в науковій 
сфері, здійснюється, у тому числі, шляхом подолання стереотипу про «кон-
тинентального» та британського інтелектуала, адже саме цю типологію 
майстерно вибудував автор у художньому творі. 

Роман розпочинається з епізоду церемонії вручення «Букера» в лон-
донському Ґілдхолі – однієї з трьох помпезних подій у світі літератури, про 
які йдеться в романі. Френсіс Джей опиняється тут за завданням редакції 
Крупної Недільної газети. Незабаром йому повідомляють про те, що його 
газета закрилась, а він – безробітний. Знайомство чоловіка з телевізійни-
ками, які працюють поруч з ним, аби повідомити світові деталі пафосної 
літературної події, що на неї завітали аж два прем’єр-міністри (колишній і 
майбутній), стане вельми доречним, – він знову буде при ділі. Захоплена 
гострими експромтами Френсіса, невеличка телекомпанія «Нада Про-
дакшнз» в особі молодої жінки на ім’я Роз, анґажує його у свій новий ам-
бітний проект. Френсісові необхідно буде зібрати матеріал для докумен-
тальної стрічки про відомого інтелектуала сьогодення, людину з містичним 
минулим – професора Басло Кримінале. Планується, що цей фільм стане 
частиною великої серії «Нада Продакшнз» під назвою «Великі мислителі 
епохи гласності». Френсіс охоче приймає пропозицію.

26-річний журналіст Френсіс Джей до цього писав «поколійницькі 
симптоматичні статті» – «оригінальні, інтелектуальні, радикальні, хаотич-
ні, афористичні». Цей перелік «автохарактеристик» як відображає якість 
публікацій, стилістику його статей, так і вибудовує характерологію Френ-
сіса, котрий є і наратором, – непостійний, мінливий, непослідовний та не-
марнославний. Те, що він, охочий до слова молодий чоловік, не береться 
за більші формати – за книги, приміром, сам пояснює тим, що це для нього 
«надто трудомістка річ»; щоправда, згодом, коли юнацький запал ущухне, 
він зізнається, що є істинним книжником, людиною слова. Поки ж Френсі-
са більше бентежить не обсяг власних творів, а те, де він друкується і яка 
репутація цього видання, тож охоче, задовольняючи певні свої амбіції, хоч 
і з незначним градусом честолюбства, перелічує назви респектабельних 
видань, у яких друкується: «Times Literary Supplement», «London Review of 
Books», «Sunday Times». Про своє ставлення до письменників скаже від-
верто й у зв’язку зі своєю професією: «Я оглядав, колумнював, випалював 
такі сарказми на адресу нещасних авторів, що аж вуха в’янули. Я інтерв’ю-
вав, аналізував. Я на всю грубив, загострював стиль, розважався, наче ди-
тятко, парив, неначе яструб» (23)91. 

Френсісову нестриманість у ставленні до письменників, яка перетво-
рювалась на солодке відчуття власної свободи, роботодавці лише вітали. 

91 Тут і далі у главі цит. тексту роману «Доктор Кримінале» за: Брэдбери М. Про-
фессор Криминале. – М.: Иностранная литература, 2000. – 472 c. – (Иллюминатор).
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Певна нерозважливість визначала його стосунки з людьми і поза офісом 
(він цурався відповідальності, кохання замінив на інтимні зустрічі в до-
клендських мебльованих кімнатах), а також його стиль життя (вбоге і за-
недбане помешкання, харчування напівфабрикатами). Власну життєву по-
зицію, вироблену на момент проведення церемонії вручення «Букера», 
визначав ємно: непостійність у політиці, непостійність у коханні. 

Френсіс не просто журналіст, а й літературний критик. З літературою 
пов’язаний не лише ситуативно (підготовка спецрепортажу про «Букер»), а 
й здобутим у Сасекському університеті фахом. Його навчання припало на 
першу половину 1980-х років, а початок збігся в часі з тим, що прийнято 
називати «тетчерівською революцією» чи «масованою перебудовою куль-
турного сектору», за визначенням Джеймса Інґліша (English: 1–15). Ті фор-
ми літературної теорії, які почали з’являтися у британських університетах 
наприкінці 1970-х і запанували наприкінці 1980-х, стали «революцією у 
літературознавстві», – пише Домінік Гед (Head: 4). Частиною цих змін було 
як озброєння студентів необхідним методологічним інструментарієм для 
виокремлення в тексті проблем ґендеру, класу та раси, так і вивчення нових 
критичних підходів (Head: 25). Серед них – деконструкція. Таким чином, 
Френсіс – якраз із тих студентів, хто, навчаючись в університеті Сасекса, 
був частиною згаданих революційних процесів. Він повідомляє, що вивчав 
деконструкцію, «тілом і душею віддаючись цій теорії», й ось як пояснював 
таку відданість:

Юні детективи, виказувачі словесності, ми деконструювали все: автора, 
текст, читача, мову, мовлення, саме життя. Жодне завдання не було для нас 
замалим, будь-який текст ми запідозрювали у злочинному умислі. Ми деміфо-
логізували, ми демістифікували. Ми руйнували гегемонії (dehege monized), ми 
руйнували канони (decanonized). Ми немилосердно виявляли фалічну симво-
ліку (dephallicized) і патріархальні пережитки (depatriar chalized); ми розкодо-
вували, ми знеславлювали (defamed), ми розлюднювали (de-manned). (20) 

Коментар Френсіса про університетську мудрість у зв’язку з методом де-
конструкції сповнений іронії. Він, власне, теж у дусі деконструкції. Уподіб-
нення тексту «злочинному умислу» наділяло критика місією викривача і 
детермінувало антагонізм автора та критика. Морфемна анафора у згада-
ному фрагменті не лише створює інтонаційну виразність нараторіальної 
оцінки, а й встановлює смисловий зв’язок із новою теорією, яка стала пе-
реважати в англійському літературознавстві і яка ревізувала ролі автора, 
критика і читача таким чином, що її наслідком стали певне вихолощення, 
спустошення, що виразно експлікує градація в кінцевому дієслові фраг-
мента «de-manned». Результат імплементації нової теорії викликав спротив 
студента, та все ж інтерес до літератури в нього зберігся, а «деконструктив-
ний скептицизм врешті-решт почав керувати його життям» як методологія 
(384). Зізнавшись одного разу викладачеві про те, що після його лекцій 
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письменники та література йому остогидли, за порадою того ж таки про-
фесора, Френсіс став критиком, обрав журналістський фах. Помилково 
було б уважати випускника Сасекського університету, котрий прийшов 
працювати до редакції замість продовжити академічні студії, носієм акаде-
мічної мудрості, але цей спадок, безумовно, актуалізується в його журна-
лістській діяльності, визначає його художній стиль домінантою скептично-
го мислення. 

Скептицизм, який пов’язаний у романі з образом Френсіса, має різні 
імплементації, щонайменше три: освітньо-науковий, характерологічний, 
як життєва настанова. Стосовно скептицизму як життєвої настанови Френ-
сіса читач отримує свідчень сповна, у тому числі, коли наратор сам у цьо-
му зізнається, називаючи себе «скептичним і Хомою, який вічно сумніва-
ється» (237). Як ми добре знаємо, Хома – один із апостолів Христа, котрий 
через сумнів приходить до твердої віри. Чи споріднений скептицизм Френ-
сіса зі скептицизмом Хоми? Відповісти на це запитання означає з’ясувати, 
чи приходить протагоніст урешті-решт до певності етичних вимірів, пере-
оцінюючи суперечливий спадок – філософію постмодерну та новітні кри-
тичні теорії?

Структура роману є такою, що чим більше розбудовується образ Френ-
сіса, набуваючи конкретних характеристик, то більше читач вимушений 
прийняти його не лише як яскраву особистість (але не бунтівника), інтелек-
туала, але й як виразника епохи. Адже як виразник епохи 1980–1990-х він 
ставить запитання, практикує афористичність та скептичне мислення. Чи 
це характер, чи життєвий принцип, чи частина академічного дискурсу, чи 
антропологічна установка – читач може лише робити припущення, але на-
слідком є відповідь на запитання, які виходять за межі інтересу однієї осо-
бистості і перетворюються на студії епохи.

Ретельну розробку образу Френсіса Джея, його стрімке «нарощуван-
ня» з перших сторінок роману пояснюємо основним авторським задумом, 
який, вважаємо, є двоступінчатим: спершу створити портрет доби, що ми-
нає, і портрет дієвця цієї доби (знакова постать, зрозуміло, є більш інфор-
мативною), далі осмислення доби, що минула, має експлікувати знаки 
доби, що лише наступила, а її нові смисли – підказати й нові якості інтелек-
туала, і що більш важливо – британського інтелектуала. Обраний тип на-
ратора – молодої людини з академічним минулим, медійника, скептичного, 
задерикуватого, з почуттям гумору, саркастичного, часом нерозважли-
вого, дозволяє до вибудови перспективи бачення та кінцевих узагальнень 
залучити розмаїтий суб’єктивний досвід.

Перш ніж перейти до оптики скептичного наратора, слід прокоменту-
вати специфіку скептицизму М. Бредбері. В його авторській моделі скеп-
тицизм поєднується з комізмом (і саме в такій сув’язі визначає своєрідність 
аналізованого роману). Письменник, коментуючи власний скептицизм, 
пов’язав його з обраним жанром: «Like most comic novelists, I take the novel 
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extremely seriously. It is the best of all forms – open and personal, intelligent 
and inquiring. I value it for its scepticism, its irony and its play» (Harvey-Wood 
2000). Скептицизм, іронія та гра – це ті чесноти, які, на думку письменни-
ка, критика та історика літератури, можна пов’язати з комічним романом. 
Поруч перелічені й інші риси комічного роману: відкритість, приватність 
або індивідуальність (досвід!), інтелектуалізм та допитливість. Традиції  
комічного роману в англійській літературі пов’язують з іменем одного з 
найперших англійських романістів – Свіфта, його ж називають першим 
скептиком. Вочевидь англійський варіант скептицизму літературного, при-
наймні, один із варіантів, – той, який серйозне пов’язує з комічним, може 
мати різні прояви: раблезіанський, інтелектуальний тощо.

 Оптика скептика в «Докторі Кримінале» актуалізується впродовж усієї 
оповіді і з перших сторінок. Звернемося до епізоду церемонії вручення 
літе ратурної премії «Букера» у Ґілдголлі. Запрошені на пафосну церемо-
нію – люди обрані, але Френсіс безцеремонно здуває позолоту з усіх при-
сутніх, почесні гості – більше не носії величного, а якраз навпаки. Міністр 
теперішнього кабінету позіхає в обличчя сусідки (очевидно через нудьгу), 
ще хтось із поважних нишпорить рукою під столом у пошуках жіночих сте-
гон, а всі разом «видатні діячі сучасності, давлячись, поїдають видатні на-
їдки». Такі характеристики є засобами зниження, сказати б, «гастрономі-
зації» інтелектуального зібрання, що спостерігаємо і в інших епізодах ро-
ману, де йдеться про подібні публічні заходи, що збирають впливових осіб, 
у тому числі зі світу літератури. Не відповідають клішованим образам про 
них і «нечесані» письменники разом із літературними агентами та видав-
цями, котрі ігнорують усіма, коли їм так треба. Так само знижено Френсіс 
описує і кульмінаційний момент пафосного дійства – оприлюднення імені 
переможця. Його дескрипція – це вже не стильова афористичність, а спря-
мована на учасників свята сучасної словесності гостра іронія. Побачене 
очима Френсіса є неочікуваним, бо мало скидається на велике літературне 
свято. Що ж є об’єктом фокусу в цьому епізоді – інституція чи людська 
природа? 

Френсісова фахова рецепція «Букера» є цілком очікуваною від випуск-
ника відділення літературознавства, тим паче зважаючи на те, що гарячі 
дискусії щодо функціонування «Букера» та подібних інституцій на той час 
уже тривали. Домінік Гед у монографії «Стан роману у Британії та за її 
межами» (2008) розглядає премію «Букера» як знакову культурну подію 
епохи тетчеризму, з притаманним їй «підприємницьким духом». Метамор-
фози, які відбуваються у 1980-х, просвічуються історичним контекстом, 
який залишається не поміченим наратором. Власне відлік змін британське 
літературознавство веде з 1978–1979 рр., так само і новий етап англій-
ської літератури, а точніше британської, прийнято пов’язувати з приходом 
до влади уряду Марґарет Тетчер (т. зв. «post–1970s transformation»). Остан-
ній пришвидшив темп змін у країні в бік глобалізації і вільного ринку, що 
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спричинило масовану перебудову культурного сектору. Тоді ж розпочали-
ся жваві дискусії щодо відмінностей між англійською та британською літе-
ратурою; у міру того, як інші англомовні літератури за межами Британії 
висували вимоги щодо своєї частки в цій літературі, англійське домінуван-
ня в каноні британської художньої літератури дедалі слабшало. Разом з 
тим, місце останньої зміцнювалося у новому «світовому літературному 
просторі» (термін, запроваджений французькою дослідницею Паскаль Ка-
занова (Casanova 2005: 72)). Автори колективної монографії «A Concise 
Companion to Contemporary British Fiction» за ред. Дж. Інґліша (2006) до-
слідили ті наслідки, які мали глобалізаційні процеси для розвитку британ-
ської літератури. Динамічні відносини з англомовною літературою світу, 
як переконують автори монографії, спричинилися як до втрат для англій-
ського роману (т. зв. «domestic novel»), так і до нових продуктивних анта-
гонізмів між літературною культурою Британії та світу. «Букер» став час-
тиною цього процесу і водночас своєрідним барометром соціально-полі-
тичних, культурних та інших змін у суспільстві. Гед, зокрема, зазначає: «…
культура літературних премій загрузла у парадоксах ринку, й у тих супе-
реч ностях, що супроводжують підприємницький дух у Британії з початку 
1980-х» (Head: 53). Тенденція до, сказати б, форсованої комерціалізації 
позначає якість метаморфоз фахових відзнак не лише в галузі літератури. 
Гед подає ще один промовистий приклад цієї тенденції, коли в реченні, що 
передує цьому, пояснює, щó таке «парадокси ринку» 1980-х. Це премія 
Тернера, що її вручають з 1984 р. в галузі сучасного мистецтва, «коли ори-
гінальність може виявитись конструктом, а репутація може бути вибудува-
на попри естетичну цінність» (ibid.). У своїх остаточних оцінках «Букера» 
літературознавець усе ж більш стриманий та віддає належне інституції, яка 
поміж інше вдихнула життя у британську літературну культуру. 

Схвальним є і коментар нідерландського дослідника Ричарда Тода 
(Richard Todd), котрий разом з тим звертає увагу на таку тенденцію в істо-
рії Букерівської премії, як зумисне першопочаткове створення письменни-
ком роману «під нагороду» (Todd: 8). Іншої думки професор англістики 
Клайв Блум (Clive Bloom), котрий нарікає на брак об’єктивності у процесі 
оцінювання лауреатів, адже члени журі, так само як оглядачі книг, роблять 
не що інше, як намагаються передати свої власні забобони (Bloom: 91–92). 
Ґрем Гаґен (Graham Huggan) розглядає «Букер» на тлі «глобальної культур-
ної економіки, контрольованої крупними мультинаціональними компанія-
ми», які дбають про «корпоративну підтримку мистецтва», при чому медій-
ні компанії теж мають свою частку. Англійський дослідник, відшукуючи 
сучасні смисли, звертається до історії «Букера», а повертаючись до вито-
ків, з’ясовує, що фінансова підтримка митців і мистецтва мала тоді мер-
кантильні мотивації, адже Букер, чиє ім’я дало назву престижній літератур-
ній премії, вкупі з «іншими сільськогосподарськими компаніями на почат-
ку постколоніальної ери» в такий спосіб поліпшували свій суспільний імідж 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

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


149

Таксономія сучасного літературного скептицизму

(Huggan: 105–107). До слова, теперішній спонсор премії – компанія «The 
Man Group» – започаткував новий «міжнародний» «Букер», до якого мо-
жуть долучатися американські романісти та іншомовні письменники, пред-
ставивши англійські переклади твору. Двоє з трьох переможців не є пред-
ставниками британської літератури. Ці зміни засвідчують те, що «Букер» 
розширив сферу впливу. Так само розширила сферу впливу премія Терне-
ра, змінивши статус національної на статус міжнародної. Точка зору Бред-
бері щодо престижної літературної нагороди є радше поміркованою. 
Усвідомлю ючи складнощі існування подібного інституту, він усе ж вважав, що 
«Букер» збирає добру літературу від кінця 1970-х і донині.

Подібних дискусій чи бодай відгомону контроверзи щодо «The Man 
Booker Prize» (теперішня офіційна назва премії) з вуст наратора Френсіса 
не лунає. Він не робить професійних коментарів, не заглиблюється в істо-
рію «Букера», відсутня будь-яка рефлексія щодо больових точок сучасного 
стану інституції, про які йшлося вище. Це дає підстави вважати, що рецеп-
ція «Букера» наратором, літературознавцем за освітою, не постає як фахо-
ве питання, радше експлікує манеру, життєву установку ставитися з недо-
вірою до традиційних інституцій як таких, хоч і утримується від протесту 
проти істеблішменту. Це засіб індивідуації героя, налаштування наратором 
скептичного фокусу, який він спрямує уповні на Басло Кримінале, навіть 
якщо наприкінці оповіді, фіксуючи якість змін, які відбулися в ньому, він 
подумки повернеться до Букерівського епізоду.

Між тим, у романі є ще один епізод, пов’язаний з відзнаками. Він по-
казовий у зв’язку зі згаданою проблемою відносин між автором і героєм. 
Цього разу автор делегує свій досвід (свою поінформованість) наратору-
протагоністу. Ідеться про ще більш вагому за попередню премію – Нобелів-
ську. Френсіс у розмові з професором Кримінале дізнається, чому Ґрем 
Ґрін залишився без премії Нобеля. Молодий чоловік подивований з того, 
що причиною стала любовна інтрига визначного англійського письменни-
ка з родичкою одного шведського професора, члена Шведської академії, 
яка присуджує премії. Кримінале повідомляє, що професор дожив до вель-
ми похилого віку (209). Допускаємо, що йдеться про шведського поета, 
прозаїка та есеїста Артура Нільса Лундквіста, котрий з 1968 р. до кінця 
свого життя у 1991 р. (а прожив до поважних 85 років) залишався одним із 
найвпливовіших та діяльних членів Нобелівського комітету з літератури 
Шведської королівської академії наук. Британський літературознавець 
Джон Керрі пише про те, що коли Лундквіста запитали про його позірну 
відмову Ґріну як кандидатові на перемогу, він відповів, що вітає «Владу і 
славу», але написані після цього романи були «лише легкою розвагою» 
(light entertainment) (Carey: 431). Сам Кері зневагу Лундквіста, яка поширю-
валася і на Ґрема Ґріна, і на Вільяма Ґолдінґа, пояснював його зниженим 
ставленням до письменників, котрі звертаються до широкого читацького 
загалу (ibid.). Цей епізод, хоч і доволі кулуарний, на користь позиції Клайва 
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Блума щодо браку об’єктивності у процесі оцінювання. Побіжно зауважи-
мо, що згадані два епізоди, які мають справу зі складними, суперечливими, 
подекуди неочікуваними подробицями кулуарного життя представників 
академічного світу, передовсім літератури, є цілком очікуваними в цьому 
та інших романах М. Бредбері – письменника, котрий здобув репутацію 
визначного представника університетського роману, знавця суперечливо-
го академічного середовища.

Бредбері наділив свого персонажа власною любов’ю до слова. Це лише 
на перший погляд Френсіс – типова людина комунікації; дописувач до пре-
стижних літературних видань, автор текстів для поп-музикантів, реклами 
на радіо, він завжди на публіці, і це йому імпонує чи не найдужче, він на-
лежить усім, а не комусь одному (і, ясна річ, його лише обурюють будь-які 
спроби жінок установити з ним тривалі стосунки). Інший Френсіс – той, 
який добре навчався в університеті, і хоча літературознавець, який не 
відбувся, усе ж людина, котра зберегла смак до літератури, той смак, що 
свого часу привів його на філологічне відділення. Останнє пояснює, чому 
він не довго протримався на телебаченні і навіть не прагнучи зробити 
телекар’єру, залюбки повернувся до газетної журналістики. «Вербальний, 
а не візуальний», – скаже і повторюватиме згодом. Довіра до слова, радше 
ніж до образу утримує його від згубного наслідку ідеології комунікації, від 
того, про що застерігає О. Монжен, – аудіовізуалістики, нематеріальності 
образів, коли реальність уже не відчувається, а тіло стає місцем інтеграції 
візуальних і тактильних досвідів інших (Монжен: 111, 117)92.

Уже в силу Френсісової прихильності до слова, схильності вибудовува-
ти власний досвід його стосунки з телебаченням приречені бути недовго-
тривалими. Вони починалися теж у Ґілдголлі. У романі «Букер» є подією не 
лише літературною, а й медійною. Уже згаданий Д. Гед перетворення про-
фесійної літературної винагороди на медіаподію вважає ще одним наслід-
ком «духу підприємництва», що позначилося на ревізії усталеної процеду-
ри. Якщо раніше ім’я переможця було відоме ще до церемонії нагороджен-
ня, то з 1979 р. оголошення результату відтягувалося до моменту пафосної 
презентації. З 1981 до 2005 р. її транслювали по національному телеба-
ченню. Регламент регламентом, але медійний простір живе за своїми за-
конами. Наратор зауважує, що оголошений переможець не став приємним 
здивуванням для телевізійників, адже ті вже давно були прилаштували не-
обхідні технічні засоби – камери, освітлення, – аби вчасно піймати емоції 
обраного. Чи означає це, що телевізійники – привілейовані, якщо всупереч 
процедурі таємності добре поінформовані, щó до чого. Френсісова роз-
мова з телепродюсером Роз відкриває йому очі на світ телебачення.

92 Французький філософ Поль Віриліо добре роз’яснив драматичні наслідки пере-
ходу від епохи інформації до епохи комунікації у книзі «Інформаційна бомба» 
(1998).
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«Можливо, вам і лауреат заздалегідь відомий?»
«Звичайно відомий», – відповіла Роз. – Ми ж маємо заздалегідь встановити 

камери, де слід».
«А ти не скажеш, хто він, по-наському, як журнець – журнецю? Я б тоді 

дременув і першим взяв у нього інтерв’ю».
«Дудки, – каже Роз. – Інформація – то влада». (26)

Хоча роман Бредбері не про те, як медіа стає формою існування літерату-
ри, але такий страх імпліцитно міститься в ньому, і найперше він закладе-
ний у підтекст Френсісових антипатій до телебачення. Крім того, його обу-
рює, що тут, виявляється, іще жорсткіше, ніж було в них у газеті. Про те, 
що репортер репортеру – вовк, він дізнається знову ж таки від Роз, а вона 
(його ментор) тепер багато чого його навчить. Вочевидь і на подібній цере-
монії, і на телебаченні схожа драматургія. Про останнє, але у зв’язку з 
власною персоною, Френсіс саркастично зауважить, що телебачення ро-
бить з людей симулякрів. Те, як Френсіс реагує на картинку самого себе, 
побачену ним на блакитному екрані, свідчить про пробудження в ньому 
духу деконструкції. Телевізійна трансформація суґестує ідею сумніву щодо 
достовірності телевізійного продукту взагалі (медіа-Букера зокрема) і є ан-
тиципацією ще більш масштабного обману, який йому незабаром дове-
деться викрити, – медійного образу Кримінале. Телевізійний світ не до впо-
доби Френсісу, він охоче кепкує із самих телевізійників, котрі називають 
себе незалежними: які ж вони незалежні, якщо в барі клянчать на випивку? 
Та Френсіса більше бентежить інше: чи вдасться йому не втратити власної 
незалежності у просторі, що його він сам номінує як простір, де відбува-
ються «чудеса» і з яким відтепер пов’язаний?

Те, що реальність витісняє фікцію, а фікція – реальність, Френсіс Джей 
відчуває, опинившись у гостях у Роз, а розуміє, розпочавши роботу над 
проектом «Нада Інтернешнл». Але він не врахував, що за ним стоять 
лялько води Бі-Бі-Сі. Попри власні заперечення «Я людина вербальна, а не 
візуальна» (36), таки береться за роботу і розпочинає «полювання» на Бас-
ло Кримінале, з самого початку сприймаючи цей проект як власну справу – як 
хрестовий похід «патагонського пігмея» на «інтелектуального супергіган-
та». Зважаючи на епоху Смерті автора, у яку він живе, Кримінале буде 
текстом, а він – дешифрувальником тексту. Усе ж його завзятість вмотиво-
вана цими наперед заданими антиномічними амплуа, а не новітніми кри-
тичними теоріями. Навряд чи він прагнув укоротити дистанцію між собою 
та Басло Кримінале, значно цікавішим було завдання прийняти чийсь без-
заперечний авторитет на віру такому скептику, як він.

У «полюванні» за Басло скептична життєва настанова Френсіса спершу 
поступається місцем щирому захопленню об’єктом своїх пошуків, адже 
Басло Кримінале – постать легендарна. Ще до того як Френсіс розпочне 
формування файлу про відомого професора, він подає доволі розгорнутий 
портрет живого класика. 
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Він – філософ світового значення, відомий як «великий аналітик сучасності», 
«Лукач 90-х». ‹…› Жодний міжнародний літературний, жодна конференція 
різномовних інтелектуалів, чому б вона не була присвячена (миру у всьому 
світі, правам людини, збереженню екосфери, тенденціям фотомистецтва), 
жодний дипломатичний раут на честь щойно укладеного пакту про культурну 
дружбу і співробітництво не могли обійтись без його присутності. ‹…› Його 
життя було розкреслене академічними конференціями, прийомами у міні-
стрів, регламентами конгресів, вильотами «Конкордів». ‹…› Мандруючи сві-
том в інтересах сучасної науки, він зупинявся у ґранд-отелях, до того ж у 
вельми вишуканих – «Вілла д’Есте» у Північній Італії, «Бадрутт-палас» у Сен-
Мориці, – що аж покоївок туди виписують винятково зі Швейцарії, а портьє – із 
Сорбонни. (38) 

Кримінале – надзвичайно потрібна, запитувана персона. Отже: визначна 
фігура у сучасній філософії, впливовий на міжнародному рівні, до того ж 
не лише в царині науки та культури, а й у політиці, своя людина в урядах, 
різносторонній чи радше універсальний оратор, вельми вибагливий щодо 
сервісу. Його друкують у всіх країнах світу. А ще «перелітний інтелекту-
ал», бо багато накрутив у повітрі, змінюючи країни та континенти. Між-
народний статус Кримінале не знає меж. Він вечеряє з грецькими суднов-
ласниками і Нобелівськими лауреатами, з буддійськими мудрецями та зір-
ками світового тенісу, з Умберто Еко, далай-ламою, Шварцнеґґером. Годі й 
казати, він завжди в епіцентрі міжнародних подій.

Френсісову захопленість, яка в тій чи іншій конфігурації завжди при-
сутня у стосунках з Кримінале, можна було б почасти пояснити харак-
терним для британців ставленням до постатей такого штибу. Британський 
історик Ліза Жардін (Lisa Jardine) відслідковує специфіку медійного інте-
лектуала у країні і зазначає, що тут поняття літнього експерта та «націо-
нальний скарб» є взаємозамінними. 

We have an affection for elder statesmen, but this country is full of brilliant young, 
middle-aged people whose opinions are barely recorded. On television, they don’t 
really want experts speaking on any topic: what they want is a snappy, welldigested 
synopsis from a comfortingly familiar figure. (Britain’s Intellectuals) 

Але фацинація Басло нейтралізує критичне мислення Френсіса, його скеп-
тичну настанову і заважає розгледіти те, що їх не протиставляє, а спорід-
нює. Він мав би зауважити щонайменше два моменти. По-перше, обидва 
вийшли з академічного середовища. Френсісова інерція університетських 
років більш ніж промовиста – це тема деконструкції в романі, витлумачена 
в романі як серйозно, так і комічно, це численні літературні алюзії, які 
збагачують його нарацію, це спогади про університет тощо. Басло, попри 
запевнення дружини, що він багато працює, постає впливовою публічною 
фігурою і разом з тим його амплуа медійного інтелектуала не відпускає із 
конотацій академічного середовища. По-друге, обидва належать до епохи 
комунікації, але якщо один із них продукує, то інший є продуктом.
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Басло – медійний продукт і водночас результат того, що Монжен нази-
ває «істеричною медіатизацією інтелектуала». Надмірна присутність у ме-
діа, застерігає французький дослідник історії інтелектуалів, може оберну-
тися в епоху комунікації другою смертю інтелектуала (Монжен: 25). Коли 
Монжен застерігає щодо «істеричної медіатизації» інтелектуала, він має на 
увазі якраз таких, як Басло. Цілком логічно, що початковий портрет Басло 
Кримінале Френсісові вдається зібрати за лічені дні, – це те, що приступне, 
медійний продукт, це оптика медіа. Про Басло Кримінале однаково охоче 
публікують статті популярні журнали про культуру, моду, політику – 
«Vanity Fair», «Marie Claire». Басло міг би бути втіленням того типу інтелек-
туала, що його прийнято називати медійним інтелектуалом, тобто публіч-
ним інтелектуалом, який долаючи прогалину між академічною елітою та 
освіченим загалом у питаннях філософії, політики, соціології, інших наук, 
сприяє поширенню інтелектуальної думки, це той, хто формує точку зору, 
якби не надмірність, яка спотворює смисли. 

Наступні панегірики Френсіса не на користь величі Басло – вони якраз 
її перелицьовують. Повідомляється, зокрема, що його експерименти в га-
лузі фотографії такі вдалі, що виставляються у Дрездені, а передмови до 
них пише сама Сьюзен Зонтаґ. Адорно відступає в полеміці з Басло про 
інтерпретацію історії. І в суперечці з Гайдеґером про іронію перемогу 
отримує знову він. Він поруч з Ноа Хомським та Дерріда. Хист драматурга 
вподібнюють хистові Брехта, а його романом захоплювався сам Ґрем Ґрін. 
Годі й казати, він – другий Ґете. Ніхто не сподівається такої людини, але ж 
образ, зібраний Френсісом, є колажем із тих характеристик, що пропону-
ють мас-медіа. Застосований у романі стилістичний прийом ампліфікації 
спершу підсилює характеристики, доповнює і збагачує думку за допомо-
гою нагромадження однорідних мовних засобів – синонімів, епітетів, по-
рівнянь, а далі саме через неймовірність зібраних воєдино характеристик 
створює неочікуваний гротескний ефект. Вихваляння і уславлення надміру 
заслуг мислителя Басло як медіапродукту перетворюється на панегірик на-
виворіт у свідомості скептичного наратора. Фіксуємо ще один наслідок 
ампліфікації – антиципацію, випередження, але ще не усвідомлене самим 
наратором, подальшого розвитку образу Басло, коли його прихований 
зміст почне вивільнятися від брехливого фасаду. Отже, ампліфікація в 
якийсь момент запускає зворотний ефект, і тоді очікуваним стає те, що у 
процесі пошуку правди «гротескова медіатизація», яку визначаємо як ро-
манну імплементацію Монженової «істеричної медіатизації», за аналогією 
поступиться місцем, сказати б, протилежному процесу – «демедіатизації». 

У той момент, коли досягне кульмінації Френсісове нікчемне самопри-
ниження на тлі величного метра, іпостасі якого множились безкінечно, 
партнерка Роз по «Нада Продакшнз» Лавінія різко зупинить його, випалив-
ши: «Нам начхати, про що цей старий шкарбун собі думає!» (45). Специфі-
ку телебачення вона сформулювала не менш лаконічно: «…ти не доктор-
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ську пишеш і не статтю в “Times Literary Supplement”, а сценарій теле-
програми – тут важливіший сюжет, фактура, не філософські розмисли, 
а тепленька, трепетна, грішна людинка, як ти…». За мить вона розтлумачи-
ла свою тезу, неймовірно прозоро, зрозуміло окресливши тактику його, 
Френсісового, пошуку: «спосіб життя, імена коханок, родина, постіль, гро-
ші, політика. <…> Телевізор дивляться заради смаженого, аби захопитись 
і забути про себе». Його студії телекомунікації тривають, спочатку вона 
заплутала його і тепер підказує шлях. «Телевізійники, скажу вам, ні перед 
чим не зупиняються; якщо треба – вони гори звернуть» (49). Вони ж спо-
нукають до пошуків скандалів. Він – «клякса постмодерністської смути», 
проти нього – «класика епохи модернізму».

Скептичне мислення Френсіса знову запускається, збігаючись у часі з 
настановами Роз. Аби дошукатися правди, він повинен зібрати не медій-
ний матеріал, а реальний – зустрітися з тими, хто знайомий з Басло Кримі-
нале настільки довго, що знає про його минуле. Демедіатизація публічного 
образу Басло підсилена і збігається з детективною складовою – Френсісо-
вими пошуками самого Басло, який щоразу, як дистанція із ним вкорочу-
ється до мінімуму, раптово зникає. Виявляється, з Басло Кримінале 
пов’язано чимало загадок, і що ближче Френсіс підбирається до нього, то 
їх лише більшає. Приміром, вік, країна походження, зв’язки з владою. Та-
ким чином, дати відповідь на запитання, хто він такий, цей Басло Криміна-
ле, означає відтепер дати відповідь на запитання, де він і хто всі ці роки був 
поруч з ним. 

Коли Френсіс зацікавився біографією професора, це відкрило «східно-
європейський» напрям його пошуків. З опублікованої біографії Френсіс 
з’ясовує, що Кримінале народився у 1927 р. в маленькому болгарському 
містечку Велико-Тирново (важлива деталь: «на перетині торгових шляхів, 
що ведуть зі Сходу на Захід»). У Берліні навчався філософії, у Відні – педа-
гогіки, у Москві – політології, естетики – у Гарварді. Тричі одружений. Міс-
ця роботи теж мають вагомий східноєвропейський фактор – Будапешт, 
Вроцлав тощо. Зауважимо, що інтерес Бредбері до цієї частини Європи 
пояснюється загальною зацікавленістю Заходу на початку 1990-х постра-
дянськими теренами і країнами соцтабору (у британській літературі це, 
наприклад, роман «Дикобраз» (The Porcupine, 1992) Дж. Барнса, п’єси «Бо-
жевільний ліс» (Mad Forest, 1992) Керил Черчілл (Caryl Churchill) чи 
«П’ятидесятниця» (Pentecost, 1994) Девіда Едґара (David Edgar)). Френсіс 
мандрує Австрією, Угорщиною. Аби приховане зробити явним, він зустрі-
чається з тими, хто знає чи знав Кримінале. Нікчема–«небожитель» – по-
ступово пафос протиставлення поступається зацікавленості тим, як Басло 
вдалося уціліти, попри виклики тієї епохи, якій він належав. Та що більше 
Френсіс дізнається про Басло, то менш зрозумілою стає ця постать. Йому 
зостається хіба що будувати здогадки. Можливо, «геніальність у тому, аби 
плисти за течією, коливатися разом із генеральною лінією – але й утриму-

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

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


155

Таксономія сучасного літературного скептицизму

ватися на самому стрижені потоку, живитися його енергією» (56), – при-
пускає Френсіс. Йому бракує конкретики. 

Басло Кримінале – це той тип інтелектуала, котрий має конкретно- 
історичну прописку. Американська критика побачила в цьому образі «хо-
дяче павутиння суперечностей, уособлення ключових аспектів сучасної іс-
торії», а в романі – «щиру спробу пролити світло на виняткові складнощі 
історичного періоду, що його пов’язують з гласностью та зі складною 
з’явою нового Євро-світу» (Connaroe). Політичні та історичні аспекти, які 
закцентував Джоел Коннероу, узгоджуються з авторським задумом. Бред-
бері так прокоментував суть образу «заплямованого інтелектуала» Басло в 
інтерв’ю Лінн Карпен: «…лише певний тип інтелектуала чи філософа міг 
досягти успіху у цих комуністичних культурах – той, який є ще й надзви-
чайно хитрим» (Karpen). У бредберівських студіях заплямованість інтелек-
туала детермінована логікою тоталітарного устрою, але нею не обмежуєть-
ся. Автор, котрий історично впиcав цей образ, сам же вивів його за межі 
конкретної епохи. У цьому ж таки інтерв’ю Бредбері зазначає: «У нас було 
чимало таких постатей, від Гайдеґера до Пола де Мана. У мене викликають 
інтерес такі люди і те, як сталося, що вони так вчинили. Дуже часто ми 
ставимося до них невинно і переконані, що їхня цілісність їм легко даєть-
ся» (Karpen). Це пояснює постійні в романі згадки про Гайдеґера. Таким 
чином, авторський коментар долає абсолютну історичну детермінованість 
образу Кримінале, і хоч не має на меті урівняти постаті згаданих філосо-
фів, уводить моральну складову до ключових у визначенні сучасного інте-
лектуала. Це збігається з акцентуванням морального чинника ролі інтелек-
туала в розумінні Н. Хомського: «To speak the truth and to expose lies, and 
not to tolerate deceptions» (Chomsky: 2008). 

Про те, що Басло – не виняток, Френсіс дізнається під час поїздки до 
Відня, коли зустрічається з професором Віденського університету Отто 
Кодичилом, котрий, як кажуть, замішаний у брудних справах, бо «перебу-
вав по обидва боки стіни», як зізнається його аспірант Герстенбаккер. Ко-
дичил – інтелектуал-політик, він ще не порвав з партійними інтересами, 
навіть якщо ці партійні інтереси змінилися. І поки університетська кафе-
дра за ним сумує, Кодичил, якому бракує часу на студентів, зайнятий по-
літичним інтриганством і написанням книги з доволі несподіваним, зва-
жаючи на його діяльність, заголовком: «Емпірична філософія і англійська 
заміська садиба». Насправді ж Кодичил ховається за своїми працями, так 
само як Кримінале – за офіційною біографією. Остання мало що прояснює 
у фактології життя, це радше елемент містифікації або комічне переосмис-
лення Бартової концепції Смерті автора. От і виходить, що прагнення 
Френсіса відшукати автора біографії Басло не наближають до його імені, 
а чимдалі лише множать перелік претендентів – Отто Кодичил (Австрія), 
Шандор Холло (Угорщина), Гертла Рів’єро – одна з його дружин. А може, 
сам Басло? Відповіді Френсіс не отримує і в кінці.
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Питання про відносини інтелектуала з політикою та владою не є питан-
ням минулого Басло, воно не менш актуальне і нині, про що свідчить на-
ступна літературна подія в романі – міжнародна письменницька конфе-
ренція «Література і влада», яка відбувається на мальовничій віллі Бароло 
на озері Комо за підтримки фонду Магно. Попечителька фонду і власниця 
вілли – в одній особі: удова італійського графа, спадкоємиця косметичної 
і нафтової імперій та збройних заводів пані Валерія Магно. Вона прибуває 
на віллу на власному «Боїнгу-707» зі США. Валерія Магно полюбила літера-
туру і перетворила віллу, якій би позаздрив Лоренцо Прекрасний, на осе-
редок «прославлених та геніальних» (215). «Світила світової науки, приїж-
джаючи сюди за ґрантом Ґуґґенгаймівського чи Макартурівського фонду 
(розряд «геній»), потрапляли у царство чудес світової техніки» (215). Влас-
не завдяки цій промовистій деталі критики одразу розгледіли в цьому епі-
зоді покликання на поважну існуючу інституцію з такою ж пропискою. 
«Це, звичайно, the Bellagio Study and Conference Centre, яким опікується 
Рокфеллерівський центр», – зауважив президент фонду Дж.С. Ґуґґенгайма, 
який добре знає лаштунки, що проводяться на віллі Бароло на озері Комо. 

Це вже друга подія словесності в романі після «Букера» – більш стрима-
ний в емоціях, та все ж іронічний наратор змальовує зустріч інтелектуалів 
сучасності. Скептично – про тих учасників конференції, котрі писали трак-
тати про «кінець гуманізму, смерть літератури та втрату самототожності» 
(217), а тепер насолоджуються наслідками у вельми комфортному середо-
вищі існування, як-от фаворит пані Магно – професор Кримінале. Італій-
ський епізод розширює типологію сучасних інтелектуалів головно пред-
ставниками академічного світу. У кожного з них свій варіант поєднання 
літератури та політики. Якщо Монжен прагне відділити інтелектуала від 
політики, то роман Бредбері демонструє міру ймовірності. Політична ан-
ґажованість впливових інтелектуалів (у романі) безумовна. В італійського 
професора Массімо Монца, котрого всі тут називають «найпопулярнішим 
в Італії професором» та «провідним італійським інтелектуалом», він такий: 
слід уміти розрахувати географію, пропорцію літератури і влади (199). Від-
найдений баланс оберігає його від чи не найбільшого страху професора – 
«Не дай боже бути одночасно і марксистом, і бідняком» (176). Він, як і 
Кримінале, «на стрижені потоку», який тепер більше фінансовий, ніж ідео-
логічний; Массімо – улюблений секретар американської меценатки. На 
відміну від австрійця Кодичила, він має час на студентів, а також на аспі-
ранток, з якими, поміж інше, на власній яхті проводить семінари на тему 
«Ґрамші без ліфчика». Свій варіант поєднання політики та літератури 
представляють на конференції єйльські деконструктивісти. Вони, як і Кри-
мінале, не ті, за кого себе видають, при ближчому знайомстві виявляються 
«ковбоями з Держдепу» (198). Серед представників академічного світу є й 
«колишні», їх сюди не запрошували. Вони намагаються знайти себе у ново-
му капіталістичному світі. Ілдіко Хазі прагне вписати своє видавництво в 
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ринкову економіку. Шандор Холло – співець «wende», великих змін, колись 
викладав філософію в університеті, зараз заробляє на зламі епох, їздить на 
«БМВ» і з легкістю вписується в реалії «великих змін», а формою адаптації 
обирає цинізм та ошуканство: разом із Ілдіко вони спустошать рахунки 
Кримінале у швейцарському банку. 

Фінанси в історії заплямованого інтелектуала Басло відіграють не мен-
шу роль. Через гроші він несподівано для всіх тікає з вілли Бароло до швей-
царської Лозанни. Про те, що причиною втечі є фінансові махінації, а не 
чергова любовна пристрасть (до пані Белли), повідомляє Козима Брюкнер 
з департаменту безпеки Єврокомісії. У романі це єдиний справжній детек-
тив, який полює на Басло. В якийсь момент Френсіс та Козима стають ко-
легами. Представники швейцарських банків обережно, у «поміркованих 
дозах», надають інформацію про рахунки, сподіваючись, що їм це «капіта-
лізується» згодом. Лицемірство по-швейцарськи: «прекрасна традиція бан-
ківської таємниці», проте «ви можете мені ставити питання». Швейцар-
ський епізод життя Басло має засвідчити, що втеча з красунею Беллі – лише 
черговий хід підприємливого Басло, який звик використовувати жінок і 
згодом їх кидати, думаючи (так, принаймні, вважає Ілдіко), що світ змінив-
ся і що можна все залишити позаду (334). Окрім знаків політики і філосо-
фії, популярності і слави, тепер в образі Басло є ще й знаки адюльте ру і 
фінансових махінацій. Лише тепер те, що було редакційним завданням, 
остаточно стає для Френсіса приватною справою, і коли він зустрічається 
з Басло, це розмова не з упольованим, а з жаданим співбесідником. Пока-
зовим є фрагмент їхнього діалогу.

«Я не згоден з багатьма філософами наших днів, котрі вважають, що ми жи-
вемо просто так і зовсім не повинні щось здійснювати. Але вони так вважа-
ють, звичайно, небезпідставно. Всі, хто у наші дні намагався утілити в життя 
великі проекти, зазнали невдачі. Ніцше в результаті зіткнення з сумбуром 
втратив глузд. Гайдеґер обманувся у нацистах, котрих прийняв за великих 
філософів, а вони були лишень громилами, головорізами. Сартр, наївний, не-
мов юна дівчина, з шайкою сталіністів… Я їх знав і можу собі уявити, як вони 
його використовували. Але звичайно, філософ для того й існує, щоб його ви-
користовували».
«Навіщо тоді зусилля?»
«А нічого не робити ще гірше. Сьогодні вони кажуть філософу: будь стрима-
нішим, ти заподіяв немалу шкоду. Але як філософ може перестати бути та-
ким? Я впевнений, що нам потрібні мораль, політика, історія, відчуття власно-
го “я”, відчуття інакшості, відчуття людської значущості якоюсь мірою. Скеп-
тики у нас тепер заспівали гуманізму відхідну. Не згоден з ними. Завдання 
філософії – просто весь час знову вигадувати завдання філософії, підпоряд-
ковувати нашу епоху і наш світ ідеї. Ви молоді, і ми повинні вас забезпечити 
ідеями». (328–329)

Басло змінив епохи, очевидно, і громадянство, але його позиція вцілі- 
ла – це позиція інтелектуала, що продукує ідеології або щонайменше спов-
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нений нездоланної впевненості в їхній необхідності. Чи, залишаючись апо-
логетом докси, він у такий спосіб прописується у вчорашньому дні? Здава-
лося б, руйнація ідеологій 1980-х знецінила ту модель інтелектуального 
втручання, яку пов’язували з інтелектуалом ідеологічним та жертовним, 
переконаним, що офірує себе для історії, а новий тип інтелектуала не може 
довіряти будь-якій доксі. З одного боку, уроки тоталітаризму, з іншого – 
недовіра має поставати постійним тонусом мислення. Професору Кримі-
нале легко можна дорікнути й у непослідовності: він охоче виступає в різ-
них куточках світу про ситуацію постмодернізму, апологізуючи її, з філіп-
піками проти скептиків гуманізму, про те, що ідей немає, є лише іронія, яка 
допомагає долати суперечності й ту порожнечу, яку залишив усім нам світ 
(458). Він засвідчує критику ідеологій, але не поразку ідеологічних репре-
зентацій. Будучи частиною медійної влади, він разом із нею грається мож-
ливостями репрезентації (322). 

Питання, яке Басло порушує в розмові з Френсісом, є центральним не 
лише для роману, а й для філософії всього ХХ ст. Участь французьких фі-
лософів у цій дискусії є вагомою і може бути долучена до актуалізації 
смислів, закладених у позиції Басло Кримінале. У 20–30-ті роки минулого 
століття французькі інтелектуали опинилися перед дилемою: чи має інте-
лектуальне співтовариство займатися вічними цінностями й вічними філо-
софськими питаннями, чи, покинувши сферу вічного, реагувати на загроз-
ливі події, передчуття яких охопило Європу наприкінці 1920-х – на поч. 
1930-х (Голіченко: 46). Філософ та історик Жюльєн Бенда у памфлеті 
«Зрада інтелектуалів» (1926) стверджує, що інтелектуал повинен нагаду-
вати політикам про ідеї справедливості та моральності, він представляє 
«вічне» і лише оцінює дії політиків sub specie aeternitatis моральних уста-
новок (там само). «Якщо Жюльєн Бенда вирішував ці питання на користь 
вічних цінностей і спрямованості інтелектуалів «на вічні філософські про-
блеми» (у дусі philosophia parennis), то <…> публіцист Поль Нізан (у книзі 
«Сторожові собаки», яка побачила світ у 1932 р.) піддає критиці уявну 
“вірність” інтелектуалів “вічним ідеям”. На думку Нізана, вони просто ви-
користовують філософію, прикриваючись ідеалами неанґажованості, а в 
дійсності служать політикам і політичним цілям. Неанґажованість філосо-
фії – це міф, адже філософія – це перш за все дія («n’importe quelle 
philosophie est un acte»), тому вона може існувати лише в контексті про-
блем життя, у тому числі і політичного» (Голіченко: 46–47).

 Якщо роботи Бенда і Нізана декларували основну проблему, пов’язану 
з ситуацією інтелектуала, то герой Бредбері є романною проекцією того 
типу інтелектуала, про якого писав Нізан, того, що «просто використовує 
філософію, прикриваючись ідеалами неанґажованості, а в дійсності слу-
жить політикам і політичним цілям». Усе ж, гадаємо, було б некоректним 
пояснювати таку позицію Басло лишень як означений вибір століття, адже 
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цей образ репрезентує «заплямованого інтелектуала». А те, що він прихо-
вує свої зв’язки з владою тоталітарного режиму в минулому, як і те, що до 
кінця невідома його теперішня анґажованість, лише підтверджує страх 
Басло не бути схваленим суспільством. Таким чином, текст і підтекст ро-
ману, різною мірою, якщо не підносять «вічні цінності», то, принаймні, не 
відмовляються від моральної складової.

Окрім нівелювання протиставлення, ще одним наслідком скорочення 
дистанції між Френсісом та Басло є усвідомлення першим необхідності 
ревізії своєї життєвої програми. Його власний досвід, здобутий останнім 
часом, такий суперечливий і щільний, давно перетворив його зі спостері-
гача життя на активного учасника. Здається, подекуди йому самому несила 
наздогнати події власного життя. Френсіс отримує звістку про втечу його 
коханої Ілдіко, дізнається про раптове зникнення Басло, Лавінія телефо-
ном із Відня повідомляє про закриття передачі, його розслідування завер-
шене, і він втратив роботу. Врешті-решт, отримавши свою частину грошей 
від щедрої Ілдіко, він повертається до Британії. Смуток і розчарування, він 
готовий підбити перші підсумки – щодо світу і щодо себе. «Змови я не роз-
крив, і світ не став, здається, кращим: замість історії – сумбур, світ котить-
ся у нікуди, і нова епоха, яка почалась лише десять років тому, нібито вже 
закінчилась» (351). 

Лімінальна ситуація, в якій опинилася Велика Британія і світ, збігається 
з власною пороговою ситуацією протагоніста. «Я почувався… я почувався 
якимсь дивно чистим, неначе раптом виріс, вибрався звідкілясь, і на зміну 
енергійній та ґрунтовній досвідченості юності прийшла абсолютна неви-
нність зрілості. Я був розчарований, мене зрадили; але у моїй владі було 
зрадити інших» (351–352). Френсіс також готовий сформулювати свій 
остаточний висновок про те, що він дізнався від Кримінале, і це неочікува-
но стає його власним уроком, що його він формулює таким чином: <…> 
наші думки і справи поза часом, чистими не бувають, а виникають внаслі-
док зіткнення і обманів, обумовлюються історією, з’являються з невідо-
мості, негараздів, вивертів… Вони слизькі і неточні, суперечливі і схильні 
до раптових змін – як саме життя» (352). Ці розмисли позначають факт 
внутрішнього примирення з Басло Кримінале, воно меншою мірою 
п ов’язане з Басло-інтелектуалом, більшою з Басло – людиною, якій довело-
ся жити у складні, сповнені змін часи достоту, як тектонічні зсуви, і це 
викликає у Френсіса розуміння та співчуття. Тож коли він каже про нечис-
ті думки і дії як про щось неконтрольоване, щось, що непідвладне людській 
волі, а відтак мало не безвинне, це є його власним висновуванням, яке 
разом з тим уточнює авторську тезу про високу ціну за власну цілісність, 
яку сплачує заплямований інтелектуал.

У цій частині роману настає час сформулювати риси британського ін-
телектуала. Увага зі Сходу переходить на Захід, з 1980-х на 1990-ті. Роз-
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мова про зміну епох є актуальною і для Великої Британії, тут свої метамор-
фози – завершилась епоха тетчеризму. Континентальні пригоди Френсіса 
добігли кінця, і поки декілька тижнів він був відсутній, «перевернулась 
Британія». Насамперед зазначимо, що тема Великої Британії присутня 
впродовж усього роману. По-перше, у виборі наратора (Френсіс – англі-
єць, який вирушає до континентальної Європи). По-друге, у згадках про 
тетчеризм. Нарешті, по-третє, і найбільш потужно – це опосередкована 
розробка англійської теми, через акцентуйований скептичний погляд бри-
танців – «народу, який дивиться на все з іншого, північного берега, займає 
позицію позаду крикетних воріт» (Фаулз: 130) – на нову Європу.

До цього моменту основну увагу наратор зосереджував на тих вирі-
шальних історичних змінах, які відбувалися в континентальній Європі, і 
передовсім у Східній, – соціальних, економічних, ідеологічних, культур-
них, а про те, що відбувалося у рідній Великій Британії, згадував побіжно. 
Але навіть побіжні зауваги сповнені глибоких смислів. Наведемо два при-
клади. Перший стосується розповіді Френсіса про свого університет ського 
професора, «пошарпаного неомарксиста», над яким «вічно висів дамоклів 
меч скорочення кадрів, яке неухильно відбувалася у академічному середо-
вищі з подачі Тетчер». Це – критична заувага щодо освітньої реформи  
Тетчер. Другий епізод пов’язаний з мандрівкою Френсіса у потязі-експресі 
«Сальєрі» з Австрії до Угорщини. На столі Френсіс помічає випуск австрій-
ської газети «Курір» за 23 листопада 1990 р., у ньому стаття про М. Тет-
чер: «Залізна леді йде зі сцени: одинадцять років їй вистачило цілком. За-
вершується ціла епоха». Він думає про те, що він, як і його однолітки, «на-
лежить до славного покоління “дітей Марґарет Тетчер” (I myself was one of 
the great brood of Thatcher’s Children). І хоч у Британії не було подій, спів-
мірних за масштабом із падінням Берлінської стіни та фіналом «холодної 
війни», свої драматичні зміни все ж були.

У Британії, зрештою, ми не прискорюємо історію ось так; але ж зміни відбу-
лися також. І залізна леді – серед тих, хто безсумнівно вплинув на історію. Її 
підйом, а тепер і падіння – це грандіозна вистава (a great performance) інтриг 
та гордощів, амбіцій і віроломства... <…> Так, і для мене теж «Eine Ara ist zu 
Ende», скінчилася ціла епоха. (120) 

Хай і неспівмірний, але свій, англійський fin de siècle. Несила робити про-
гнози, зазираючи в майбутнє, але з гострою потребою ставити запитання, 
Френсіс продовжує:

Що буде далі після тетчеризмусу? Я знову заглянув в австрійську газету і од-
разу відшукав відповідь. На зміну тетчеризмусу прийде, ясна річ, посттетче-
ризмус, тямуща (smart) нова епоха, членом якої я став без додаткової плати. 
Ця думка викликала змішані почуття. Хто б там що не казав, але епоха Тетчер 
була стійкою (had a peculiar solidity), а от тепер світ видавався невизначеним, 
нестабільним і непевним, не те, що ще вчора.
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Якщо оцінки ери Тетчер у реченнях 1–3 є опінією австрійського видання, 
то у реченнях 4–5 – рефлексією самого протагоніста, яка відображає стри-
воженість, стурбованість через невизначеність, нестабільність, непевність, 
ознаки яких хоч не наявні (принаймні їх не названо), але очікувані, пере-
конаний Френсіс. Про конкретику, приміром, економічні наслідки, він 
скаже лише повернувшись на батьківщину: «Дякувати великому еконо-
мічному чуду тетчеризму, на країну опустилася глибока рецесія» (355). 
Обидва епізоди пов’язані з постаттю М. Тетчер, про неї Френсіс згадує 
після повернення додому. Це спонукає нас з’ясувати феномен тетчеризму 
в романі та його оцінки автором.

У 1988 р., за два роки до описуваних у романі подій, Бредбері опублі-
кував статтю із заголовком «Діти Тетчер» у газеті «New York Times». Себе 
він теж зараховує до дітей Тетчер. У статті дається доволі різка оцінка тим 
«різким контрастам», що їх пов’язують з політикою Тетчер, як і відзнача-
ється той факт, що під час уже третього її терміну правління і дотепер «не 
видно політичного конкурента на горизонті». Принагідно зазначимо, що за 
цей час встигло вирости покоління Френсіса Джея:

Many of Mrs. Thatcher›s children have grown up knowing no other leader, no 
other policy. They belong to her post-Industrial Revolution, her high-tech, 
innovation-driven, banking-led world. They have made their dreams, careers, 
fortunes, and sometimes misfortunes, in the Thatcher era. They belong to the 
computer age, the information technology age, the designer age. They’re smart, 
they’re snappy, they’re clever, they’re clean. They start small businesses, find new 
ways of working information, construct new professions. (Bradbury 1988)

Цьому визначенню нового покоління британців не бракує світового кон-
тексту. Френсісове життя, яке певною мірою відповідає патерну, теж спо-
внене неанглійських складників: французька деконструкція, австрійські 
захоплення, німецька дівчина, швейцарські гроші тощо. Точка зору Бред-
бері про епоху Тетчер від початку 1980-х еволюціонувала – від доволі різ-
ких оцінок на початку до більш поміркованих у 1990-х. Інтерв’ю, яке  
він дав у грудні 1994 р. Хосе Санчесу (José Sánchez), засвідчує цю зміну.  
У ньому він визнає те, що прем’єр-міністр 1980-х вивела країну зі спадку 
проблем 1970-х і для багатьох британців «відновила перспективу майбут-
нього». Переоцінка Бредбері відображає загальну тенденцією в англій-
ській інтелектуальній спільноті. Марґарет Дребл, зокрема, визнала, що де-
які з кроків Тетчер усе ж були вірними. На думку письменника, ще більше 
на переоцінку тетчеризму вплинули політичні події у світі. Якщо 1980-ті 
мали визначити переможця в «холодній війні» і ним став Захід, то у 1990-ті 
«для більшості мислячих людей Заходу ця перемога здавалася порожньою 
(hollow)» (Sánchez: 224). Бредбері називає нового переможця: міжнародні 
корпорації. «<…> Якимсь чином світ передали цим міжнародним корпора-
ціям та кредиторам», – висновує він. Сталося те, чого завжди боялися за-
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хідні інтелектуали: захищаючи ідею ліберальної демократії, те, що вони на-
справді захищали, були великі капіталістичні корпорації (ibid.). Думка 
Бредбері зрозуміла; провина Тетчер є спільною провиною – і влади, й інте-
лектуалів, і Заходу взагалі. 

Те, що відбувається в посттетчерівській Британії і поза її межами, не 
дає Френсісові більшої певності. Розробка англійської теми триває у трьох 
заключних розділах роману (14–16), у яких ідеться про стан справ у новій 
Європі. Тепер Френсіс готовий до розмислів про нову епоху і знову по-
вертається на континент.

Американська рецепція роману, нагадаємо, з винятковими перипетія-
ми історичного періоду пов’язує події не лише у Східній Європі, а й у За-
хідній, передовсім «зі складною з’явою нового Євро-світу» («brand-new 
Euro-world») (Connaroe). Таке визначення висуває концепцію інтерпрета-
ції, яка б поєднала смислові конотації тих покликань, які в ньому наявні, а 
саме: (1) на роман Олдоса Гакслі «Brave New World» та його антиутопічну 
семантику, (2) на ідею американського тематичного парку розваг (Euro-
world, Disney-world), що суґестує саркастичний погляд стороннього, (3) на 
ідею про зовсім нове державне утворення (brand-new), а значить без ви-
токів, без кореневої системи. Можемо до останньої позиції у цьому пере-
ліку характеристик нового простору, сконденсованих у двох словах, до-
лучити ще одне: антропонім – прізвище одного з очільників Єврокомісії 
Жана-Люка Вільньова (Villeneuve) у перекладі з французької означає «нове 
місто». Таке чи подібні прочитання роману, вважаємо, перебільшують 
його (гео)політичне смислове навантаження. 

Не менш «радикальною» за американське тлумачення може бути й ан-
глійська інтерпретація теми Європи в романі. Авторитетний літературо-
знавець, фахівець із сучасної англійської літератури Джон Сатерленд (John 
Sutherland) убачає в романі розвиток класичного мотиву:

Thematically, Doctor Criminale shapes up as a kind of post-Maastricht version of 
Henry James’s international theme: English ingenuousаness discovers corruption 
beneath the seductive surfaces of European civilisation. <…> Doctor Criminale’s 
very topical message is that Europe is a more dangerous place than the innocent 
English imagine: ‘an ugly twisted growth, hung about with deceits, obscurities and 
betrayals’. (The blurb informs us that Bradbury is a Commander of the Order of the 
British Empire: he can now wear his decoration with a Thatcherite pride).

Сатерленд пов’язує роман із традицією роману, яку започаткував Генрі 
Джеймс, тож стара тема зазвучала по-новому. Його оцінки романного  
образу Європи виявляються більш жорсткими за нараторіальні, хоч саме 
оповідач цей образ конструює.

Гадаємо, власне через тему суперництва між острівною та континен-
тальною Європою вибудовується тема Великої Британії. Опозиція у фока-
лізації наратора – не на користь Європи, але чи дає текст підстави до різ-
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ких інтерпретацій? Придивимося до брюссельських епізодів у заключних 
розділах роману. Єврократи, за спостереженням Френсіса, – це ті, хто з 
найкращими бур´ундським та бордо в руках обмізковують «євромайбут-
нє». Він робить його, перебуваючи в першокласному ресторані на Ґран-
плас у Брюсселі, і воно – одне з багатьох, які стосуються лицемірства євро-
пейських бюрократів. За дивним збігом, термін «єврократ» уперше вико-
ристав англійський журналіст Ричард Мейн (Richard Mayne) у 1961 р., коли 
виконував обов’язки персонального асистента одного з батьків-засновни-
ків ЄС і мав оптимістичні передчуття щодо об’єднаної Європи. Через трид-
цять років по тому інший англійський журналіст, бредберівський персонаж 
Френсіс Джей обурюється тим, щó роблять сучасні єврократи. Він сміливо 
узагальнює. Зокрема, щодо заступника голови Єврокомісії Вільньова він 
певен, що той – один із учасників великої змови, а не будівничий нової 
Європи. «Боюсь, що ви там, в Британії, ніколи не розуміли, що Європа – це 
велика мрія», – відповідає чиновник на підозри Френсіса (421). Фокаліза-
ція наратора суґестує, безперечно, ідею Європи як незрозумілого чи, як 
пише Сатерленд, небезпечного місця. Водночас у перспективі Вільньова 
фокалізатор-наратор є ненадійним уже через те, що є людиною з Британії. 

Слід також узяти до уваги відбір елементів, який є функцією наратора. 
Подивімося, з чого вибирає Френсіс, з чого формує ту оповідну історію, в 
якій нова Європа постає в несподіваних, здебільшого непривабливих ра-
курсах. Більшість часу він перебуває в компанії апологета теорії змови де-
тектива Козими Брюкнер. Ще раніше єврофантазії Брюкнер про північ Іта-
лії як місце фінансових нелегальних трансакцій поєднуються із доброю 
поінформованістю щодо долі комуністичних капіталів. Її викриття спанте-
личують Френсіса, як і колись у Швейцарії, коли дізнався, що volens-nolens 
допоміг виявити злочинну ланку, якої бракувало, – Кодичила (схоже, англі-
єць не зміг деконструювати власних кроків). Тоді австрійського професора 
схопили, бо його минуле пов’язане було з СС. Козима перетворила світ у 
велику детективну історію і таким чином, як їй здається, отримала більше 
контролю над ним. І тепер саме вона привела Френсіса до люксового рес-
торану, вона коментує, вона нав’язує йому власні висновки. Cпостереження 
і висновки наратора ніколи не є цілковито самостійними, але у випадку з 
Френсісом вони аж занадто залежні від поглядів Брюкнер, котра до того ж 
стала «коханою Брюкнер». Звертаючись до Френсіса, вона каже таке: «Ми 
створили величезну бюрократію, яка б звела з глузду навіть Франца Каф-
ку». Водночас нарікає: «Чи ви розумієте, як важко управляти? Триста міль-
йонів населення, чверть природних ресурсів світу». Як справжній боєць, 
Козима Брюкнер мобілізує свої знання, професійні якості (а вони не ви-
кликають сумніву, зважаючи на успішні швейцарські викриття) і волю, аби 
долати негативні явища й у такий спосіб зміцнювати Європу. 

Тим часом Френсіс розмірковує про плоди Євродерева, зірвані ним: «Я 
із насолодою зривав плоди, виключно те, що було необхідне мені як при-
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краса, як середовище, як інтелектуальне тло, часом як ідеологічна підгодів-
ля та підживлення. Я користувався його плодами і ніколи не придивлявся 
до самого дерева» (385). Коли ж придивився, то з’ясував, що йому не до 
вподоби те, що побачив, – «жахливі покручені зарості брехні, неясностей 
та зрад». Саме на цих словах Френсіса вибудовує свою оцінку Дж. Сатер-
ленд. Гадаємо, він контекстуально коректний, але обмежений, бо не врахо-
вує згадану селективність, зумовлену зовнішнім фактором, не кажучи вже 
про ненадійність наратора, яка детермінована щонайменше чотирма чин-
никами: національним (англієць, котрий не орієнтується в реаліях Європи – 
старої і нової); віковим (21-річний чоловік знаходиться переважно в серед-
овищі старших або набагато старших людей); фаховим (обмеженість знань 
про соціально-історичний, культурологічний контекст подій у східноєвро-
пейських країнах); характерологічним (на нього мають сильний вплив жін-
ки, він легко захоплюється ними). Те, що робить його ненадійним нарато-
ром, стає на заваді загальній орієнтації в подіях, учасником чи свідком 
яких він є. Саме через це Френсіс не може вчасно розгледіти в Ілдіко та 
Хазі шахраїв, у єйльських деконструктивістах – представників Дежрдепу і 
щиро здивований, дізнавшись, що є частиною викривальної гри Козими 
Брюкнер. 

Це, як і те, що автор, досліджуючи феномен «заплямованого інтелекту-
ала», відшукує приклад на теренах континентальної Європи, може бути 
витлумачене як літературна проекція вже згаданого стереотипного бри-
танського погляду на континентальну Європу, який виповерхнює історії 
про Сартра, котрий симпатизував Сталіну чи Леві, котрий переконував 
Саркозі розпочати війну. Хоча «заплямованих інтелектуалів» можна від-
шукати і у власній історії, і британський професор Джон Нолтон наводить 
такі приклади: 

The fact that <…> they [Jean-Paul Sartre and Simone de Beauvoir] were devious, 
manipulative, hypocritical and – in Sartre’s case at least – ludicrously credulous 
about authoritarian regimes has tarnished their lustre somewhat. But much the 
same could be said of many of the other public intellectuals of yesteryear: think of 
Arthur Koestler, who specialised in treating people abominably while writing the 
sublime Darkness at Noon, or of the British intellectuals of the 1930s who so 
admired Stalin, even as he was slaughtering his own people. (Naughton)

Згадаємо Фаулза, котрий корупцію, тоталітаризм, демагогію називає гріха-
ми іноземців, до того ж такими, що переходять з покоління в покоління 
(Фаулз: 138).

Таким чином, романний образ «заплямованого інтелектуала» подієво і 
посутньо пов’язаний у романі з минулим Східної Європи не менше, ніж з 
теперішнім Західної Європи. Якщо лінії Кодичила, Гертли, Шандора (схід-
ноєвропейські) залучаються до вибудови минулого Басло, то лінія Козими 
(західноєвропейська) – до теперішнього. Викриття Козими розширюють 
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спектр питань про сучасного інтелектуала сучасним європейським контек-
стом. Міркування про інтелектуала Басло вливаються в потік міркувань 
про євроситуацію, коли спроби збагнути процеси в Європі, до того 
дискрет ні, стають основним об’єктом інтересу наратора. Зізнання іншої 
жінки – Гертли Рів’єри – теж не на користь нової Європи. Її Френсіс зустрі-
чає на англо-аргентинському письменницькому семінарі в країні Борхеса 
в 1991 р. І це третя літературна подія в романі. Серед присутніх, як розу-
міємо, – автор роману, його виказує дескрипція одного з гостей: «письмен-
ник середнього покоління – прозаїк та критик, творчість якого прийнято 
пов’язувати з традицією університетського роману» (364). Гертла, друга 
дружина Басло, знову повертає Басло в життя Френсіса. Вона говорить 
про хаос, який необхідний йому як повітря, адже «від осмислення історії 
він біжить, як від вогню» (376). Френсіс розуміє, що у ній також говорить 
ображена жінка. Наслідком цієї зустрічі є те, що образ Басло остаточно 
“олюднюється”, і тепер Френсісові самому геть не хочеться, аби його честь 
була заплямована.

Обриси нового «британського» інтелектуала слід шукати на помежів’ї 
1980–1990-х років. Френсіса осмислення історії якраз бентежить. Злам 
епох як постійне явище найбільше оприявнюється в тій частині його ман-
дрів, яка пов’язана з Австрією, з прогулянками її столицею. З цими терена-
ми пов’язано чимало з історії епохи, що минула. Коли Герстенбаккер під 
час прогулянки Віднем, яку він люб’язно запропонував Френсісу, демон-
струє картини fin de siècle, англієць замислюється над циклічністю історії: 
«…наприкінці кожного століття старий устрій схильний до катаклізмів і 
розпаду». Злам часів набуває конкретних обрисів, і ті паралелі, які виника-
ють у свідомості наратора, певною мірою урівнюють 1989 й 1889-й за 
принципом історичного моменту. Так виникає зв’язок між падінням Бер-
лінської стіни як маркера нового етапу і зведенням Ґюставом Ейфелем 
вежі в Парижі, та, своєю чергою, була відзнакою 100-річчя Французької 
революції. 1889-го Анрі Берґсон випустив книгу «Час і свобода волі», у 
якій довів, що людська свідомість має внутрішню, нестандартну хроноло-
гію, істотно відмінну від зовнішньої, історичної, у цей час подібне спадає 
на думку й Зиґмундові Фройду. Фрідріх Ніцше серйозно занедужав і тоді 
ж випустив «Сутінки ідолів», народився Гітлер, який захотів змінити світо-
вий порядок і таке інше. Ще один зв’язок – це зміна імперій: ті, що розпа-
лися (Австро-Угорщина, Велика Британія), і ті, що формуються («Бельгій-
ська імперія»). Те, що мало протиставити епохи, вибудовує часову 
зв’язність. Монжен, котрий пов’язує нове амплуа, новий зміст інтелектуала 
з питаннями історії, історичного досвіду, хоче бачити у ньому можливість 
захисника зв’язків із часом і простором, індивіда, який вірить у те, що іс-
торичний досвід не помер (Монжен: 11). Покоління Френсіса – «дітей Тет-
чер» – це покоління, яке теж на перехресті, на зламі епох, періодів. Але 
якщо Басло Кримінале приховує історичний досвід, то Френсіс його від-
шукує, відбудовує, встановлює зв’язки «в епоху безісторійної історії, у час 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

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


166

Р о з д і л  3

після часу» (385). Його заключний монолог можна вважати тим підсумком, 
який сто сується і його самого, і епохи. Наводимо один із ключових фраг-
ментів роману англійською:

Naturally I would always be tolerant, sceptical, permissive, pragmatic, good-
hearted, open, late liberal. I would also assume nothing is true or certain; no 
ideology, philosophy, sociology, theology any better than any other. Life for me 
would therefore be a spectacle, a shopping mall, an endless media show, in which 
everything – amusing or grotesque, erotic or repulsive, heroic or obscene, 
sentimental or shameful – is an acceptable world-view, and anything could 
happen. There would be no great wisdom, and no great falsehood. A mule would 
be the equal of a great professor. Or so, I seem to remember, they say in Argentina. 
(emphasis added)

Це – завершальний акорд, підбиття підсумків, отож потребує коментарів. 
Контекст оприявнює ті значення, які пов’язують скептичне мислення 
Френсіса з упередженням догматизму чи з пануванням однієї вирішальної 
точки зору. «Деконструктивний скептицизм», за його власним визначен-
ням, який управляв його життям на початку, змінився на скептицизм іншо-
го ґатунку. Це суґестує текст і контекст епізоду з конференції у Норвічі. 
Френсіса запросили виступити на підсекції «Письменник як філософ». Він 
мав говорити про Басло, бо це було двічі актуальним: зважаючи на тему 
конференції і на смерть великого Кримінале (Френсіса рекомендували як 
одного з декількох у Британії, хто міг би розповісти про мислителя). У кулуа-
рах конференції він помічає «сухорлявих деконструктивістів і вгодованих 
структуралістів, феміністок з ніг до голови у джинсах і яппі-посткультура-
лістів (yuppified postculturalists)» (456). В епітетах, що супроводжують при-
хильників різних нових теорій, і в критерії розстановки найліпше ведеться 
тепер постструктуралістам. Френсіс не має симпатії до жодної з них. 

Френсіс Джей постає романним утіленням британської підозри до тео-
рії взагалі (Ґрейлінґ, Селф, Г’юїтт). Підсумок власної інтелектуальної по-
зиції – це не наслідок вивчення гуманітарного спадку, радше наслідок влас-
ного досвіду. Басло ж жонглює іменами, філософіями, навіть наслідками 
останніх, йому добре там, де теорії. Френсіс покладається на власний до-
свід і йому довіряє підмурки власного світобачення (ще починаючи з уні-
верситетських часів). Це запрограмовує його на те, що наслідком спілку-
вання молодого журналіста з професійним філософом стає не вибір най-
кращої з існуючих філософій (це також пояснює переключання, які стають-
ся у фокалізації Френсіса з Кримінале-філософа на Кримінале-людину), а 
вироблення власних. І в цьому він послідовний англієць – емпірик. Тому 
виключно в контексті «кінця історії», «кінця гуманізму» слід розглядати 
його самоідентифікацію як «запізнілого ліберала» чи «ліберального гума-
ніста», тобто заперечення новітніх теорій. Слід згадати, що Монжен, від-
даючи належне британцям, які не втратили смак до реальності, надзавдан-
ням, яке стоїть перед інтелектуалом, вважає спробу відвоювати досвід в 
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його численних модальностях – естетичних, соціальних, політичних (Мон-
жен: 209, 21). 

Насамкінець прокоментуємо варіації «скептицизмів» у романі Бред-
бері. Розгортання образу загадкового професора Басло Кримінале є на-
слідком пошуків Френсіса, які, своєю чергою, з редакційного завдання пе-
ретворюються на приватну справу. Тому вони неминуче стають шляхом 
становлення самого себе. Сюжетика роману не вичерпується детективною 
лінією, бо коли Басло знайдено, дія роману зосереджена на Френсісі.  
У романі, таким чином, є дві історії – про Басло і про Френсіса – кожна зі 
своїм початком і кінцем. Для Френсіса Басло став близькою людиною (від 
абсолютного протиставлення до зближення), яка викликає співчуття та 
смуток. Френсіс фіксує й інші зміни, які відбулися в його особистому й 
професійному житті, – тепер він має постійне кохання, його стиль став 
«спокійнішим, розміреним і м’якшим» (357). «Після того, що відбулося за 
час моїх мандрів я був, звичайно, не зовсім тією людиною, котра висловлю-
вала свої дурнуваті міркування в букерівській телепередачі» (385).

Віддаючи належне вмінню автора у творенні образу «майстерного фі-
лософа» (crafty philosoper), американський критик Дж. Коннероу все ж 
вважає дещо недопрацьованим образ Френсіса Джея, котрий здійснює 
свій пошук правди, який обертається для нього «розумінням власного я». 
«Книзі бракує звірянь героя, найперше у середині роману». Коннероу, во-
чевидь, має на увазі психологізм образу, адже перед цим називає Френсіса 
«чистою дошкою з паспортом» (Connaroe). Гадаємо, таке уподібнення є 
спрощеним, адже ступінь психологічної розробки цього образу дозволяє 
утримати пріоритетною лінію Басло Кримінале.

Однією з точок перетину є тема зустрічі поколінь. Епоха Френсіса по-
чиналась там, де закінчувалася Баслова. Про таку наступність теж писав 
Бредбері. Конфлікт поколінь у відносинах Басло–Френсіс відтінює кон-
флікт епох, автор визначає його як етичний. У кінці Френсіс остаточно 
відділить від себе Кримінале, віднісши його до епохи, що минула, а себе – 
до тієї, яка лише починається. Френсіс приходить до розуміння того, що 
кожне нове покоління сповнене ілюзій, але кожному необхідна «внутрішня 
стійкість, аби не поступитися, не здатися, не переметнутися». Саме це мав 
на увазі автор, коли писав про образ Френсіса в романі: «[він] повинен 
прийти до якогось розуміння того, що покоління до нього фактично загруз-
ло в історії. У сучасному стані моралі та ідентичності без сильного почуття 
власної ідентичності (self) ти виявляєшся позбавленим етичного центру на 
все життя, і тоді дуже важко сміливо зустрічати історію» (Karpen). Якщо 
Хома Невіруючий через сумнів приходить до певності етичних вимірів, то 
Френсіс свій «етичний центр» фундує на «почутті власної ідентичності», 
якою рухає сумнів. 

Відмінність між скептицизмом Басло та скептицизмом Френсіса поля-
гає також у відмінності його наслідків. Першому він дозволяє поєднувати 
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«книги, фінанси і політику» (233), у той час як другому – скептику від де-
конструкції за методологією – обрати ліберальний гуманізм. З-поміж двох 
симпатію і автора, і читача завойовує Френсіс – тренований скептик, який 
уникає догматизму, нічого не приймає на віру, емпірик, який покладається 
на власний досвід, а не Басло, скептицизм якого переходить у нігілізм, – 
нестримний, руйнівний, він не продукує нічого нового, а лише заперечує, 
а це теж форма догматизму. Те, що він має вагому медійну складову, до-
зволяє мультиплікувати в кожному публічному виступі момент заперечен-
ня, що не передбачає пошуку нового. Урешті-решт, Басло помирає (чи зни-
кає), Френсіс – продовжує пошук. Скептицизм чи скептична настанова 
може бути і актом волі – він утримує від хиб і запобігає догматизму. Але й 
певність знань Френсіса теж є сумнівною.

Насамкінець: чому наратором не є доктор Кримінале? Якщо уявити,  
що Басло Кримінале стає інстанцією, що оповідає, то така зміна того, хто 
бачить (фокалізатора), змінила б не лише сюжет, а й смисли, – це був би 
постмодерністський роман. А головне – скептик Кримінале оповів би не-
певну історію про кінець історії. Скептицизм наратора Френсіса є спосо-
бом репрезентації і так само способом подолання кінця історії, це власти-
во і є нова епоха. 

15. Що таке релігійний скептицизм? 

Поняття «релігійний скептицизм», яке буде надалі вживатися в дослі-
дженні, позначає один із різновидів літературного скептицизму і є скла-
довою типології, що має на меті окреслити сфери функціонування скеп-
тичного в сучасному британському романі. Воно використовується на 
означення тих літературно-художніх практик, що репрезентують сучасну 
рефлексію стосовно різних аспектів релігії93 у контексті як викликів так 
званої «світської епохи», так і нових соціокультурних реалій мультикуль-
турного та багатоконфесійного суспільства Великої Британії, з урахуван-
ням традицій теологічної і філософської думки, які склалися в цій країні. 
Дискусії про релігію існують так довго, як існують самі релігії, і якщо не-
певність супроводжувала християнство завжди, то скептицизм є одним із 
ключових у розумінні тих викликів, які стоять перед віруючими та церквою 
сьогодні. 

Релігійний скептицизм 2-ї пол. ХХ – поч. ХХІ ст. має справу із сумнівами 
(не)віруючої людини як наслідку занепаду інтересу до християнського 
віро вчення, недовіри до інституційних релігій, марґіналізації віруючих. 
Об’єктом зацікавленості британських романістів окресленої доби є питан-
ня віри, її обґрунтування, ті чи інші положення вчення (концепції раю та 

93 Поняття релігії витлумачуємо в широкому, осучасненому смислі, як сукупність 
вірувань, духовних та моральних цінностей, як віра, як звичаї, обряди, поведінкові 
патерни, як сценарій порятунку, а також як вибір власної ідентичності.
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пекла, приміром), співвідношення авторитетності церкви як інституту та 
власної волі, життя віруючої людини у строкатому соціумі сьогодення, різ-
ні аспекти функціонування церкви і церковників, невідповідність праксису 
сучасного християнина його очікуванням, альтернативи, що їх пропонує 
епоха «дефіциту ідеологій» (як-от численні світські вчення, наукові теорії, 
які стрімко розвиваються), причому спектр доступних людині світоглядних 
можливостей за останні роки лише зростає. В англійському романі знахо-
дить відображення водорозділ між християнством та іншими релігіями, а 
також поділ усередині християнства на різні дискурси: владний (автори-
тарний) та оцінний церковний дискурс, емоційний дискурс фундаменталіс-
тів, які відстоюють непримиримість англіканства, радикальний протестант-
ський дискурс тощо. Зростанню релігійного скептицизму сприяють і ті 
скептичні теорії, які були вироблені від 1960-х, ідеться про «скептичний 
імпульс постмодернізму» (Filmer: 5). Щоправда, скептична думка сучасних 
філософів, розхитуючи догматизм, не обов’язково трансформується в нігі-
лізм чи атеїзм.

Британська світськість не поспішає відмовлятися від антирелігійного 
догматизму, більше того, тамтешні публічні інтелектуали, які називають 
себе «новими атеїстами», – Ричард Докінз (R. Dawkins), Кристофер Гітченс 
(C. Hitchens), Ентоні Ґрейлінґ (A.C. Grayling) та ін. – на поч. ХХІ ст. роз-
горнули гарячу дискусію щодо релігії та атеїзму. Письменники, кожен по-
своєму, відгукнулись на цю полеміку. Скажімо, Джуліан Барнс не сприй-
має догматизму, а Мартін Еміс – навпаки, є частиною феномену «нового 
атеїзму», з яким британське літературознавство пов’язує з’яву жанру т. зв. 
«нового атеїстичного роману». Автори монографії 2010 р. «The New 
Atheist Novel: Fiction, Philosophy and Polemic After 9/11» (2010) (вона ви-
йшла в серії «New Directions in Religion and Literature» видавництва 
«Continuum») Артур Бредлі та Ендрю Тейт (Ланкастер) до представників 
цього жанру, окрім М. Еміса, зараховують Іена Мак’юена, Філіпа Пулмана 
і Салмана Рушді, а першим зразком «нового атеїстичного роману» назива-
ють «Сатанинські вірші» С. Рушді (Bradley 2010: 13)94. Однією з конститу-
тивних характеристик «нового атеїстичного роману» Бредлі називає «есте-
тико-політичний догматизм» (Bradley: 2009). Суголосить йому Джеймс Вуд, 
котрий стверджує, що «новий атеїзм» є догматичним. Своєю чергою, ми 
виходимо з того, що скептицизм не є шляхом до атеїзму – інакше це б су-
перечило його природі. Як догматичний, «новий атеїстичний роман» не 
входить до проблемного наукового поля цього дослідженя. 

Специфіку британського релігійного скептицизму визначила, у тому 
числі, й філософська традиція, яку започаткував Девід Г’юм. Відстежуємо 

94 Перша спроба вивчення і теоретичного обґрунтування нового жанрового гі-
бридного утворення була здійснена ще раніше, у 2009 р.; уже згаданий Бредлі опу-
блікував статтю «The New Atheist Novel: Literature, Religion and Terror in Amis and 
Mc Ewan» у спеціальному випуску MLA «Література та релігія» (ред. Ендрю Тейт).
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в сучасному англійському романі також ті імплементації релігійного скеп-
тицизму, передовсім у зв’язку з історичною діалектикою віри і сумніву, 
які актуалізують потужний неанглійський філософський спадок, зокрема 
Паскаля, Гамана, К’єркеґора. Сучасні теорії секулярності є невід’ємною 
час тиною концепції релігійного скептицизму. Назагал, застосування ін тер-
дисциплінарних знань умотивоване багатоаспектністю досліджуваної 
проб лематики, а часом і спорідненістю інтересів різних дисциплін. Долу-
чення сучасних соціологічних, історичних, філософських, культуральних 
та теологічних досліджень має сприяти поглибленню розуміння феномену 
релігійного скептицизму. 

Оскільки поняттям релігійного скептицизму оперуємо в літературо-
знавчому полі, в осерді нашого інтересу є розмаїття його маніфестацій, 
стратегії репрезентації, формальні техніки скептицизму, тобто те, яким 
чином він виникає в контексті і як оприявнюється. Це дозволить вибудувати 
поетику релігійного скептицизму. Ми не досліджуємо релігійність письмен-
ника, але якщо цього потребує вирішення окресленої проблематики, ми її 
з’ясовуємо. 

В осерді інтересу британських романістів 2-ї пол. ХХ – поч. ХХІ ст. є 
питання віри – як релігійного феномену, так і феномену духовного життя, 
що може поєднуватися з інтересом до філософського розуміння віри як 
екзистенційного феномену. Релігійний скептицизм при цьому не редуку-
ється до атаки contra fidem, бо сам може бути відповіддю на таку відповідь, 
а зосереджується на особистісних та соціокультурних механізмах віри, на 
питаннях обґрунтування віри. Але щоразу це рефлексія, а не догматична 
констатація, це болючий досвід протагоніста (часом автор делегує йому 
власний), котрий сумнівається і здебільшого виробляє свою форму подо-
лання сумніву. Скептиком був і старозавітний Еклезіаст, і новозавітний 
Хома Невіруючий, але це не перетворило їх на атеїстів. У сучасному скеп-
тицизмі можуть «прочитуватися» і такі сценарії, і давні теологічні супе-
речки95. 

Об’єктом аналізу є такі романи: «Добра робота» та «Новини з раю» 
Девіда Лоджа, «Шпиль» Вільяма Ґолдінґа, «Вотерленд» Ґрема Свіфта, 
«Істо рія світу в 10 1/2 главах» Джуліана Барнса. До аналізу долучаємо ва-
гомий епітекст романів – авторську есеїстику, інтерв’ю, коментарі, аби 
глибше проникнути чи «нюансувати» закладені в них смисли й аби прояс-
нити власне позицію автора. Вони, можливо, не детермінують інтерпрета-
ційні моделі художніх творів, утім виходять за межі компліментарної 
функції, надто коли суперечать усталеній літературно-критичній рецепції. 

95 Приміром, суперечка між Еразмом та Лютером. Перший стверджував, що багато 
проблем теології та тлумачення Святого Письма знаходяться поза людським розу-
мінням, тож скептично ставився до коректності оцінок окремої людини, другий – 
навпаки, заперечував будь-який інституційний контроль над релігійним сумнівом і 
відстоював бачення кожної окремої людини.
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У доборі текстів дотримано хронологічного принипу, а це уможливлює 
певні узагальнення щодо вибору покоління. Останнє також стало під-
ставою залучити до корпусу текстів цього Розділу поетичні твори Філіпа 
Ларкіна – поета, репрезентативного для літератури 2-ї пол. ХХ ст.

Велика Британія впродовж багатьох століть є християнською держа-
вою. У цій країні поєдналися дві традиції: католицька та протестантська. 
Разом з тим сучасне британське суспільство авторитетний британський 
літературознавець Бернард Берґонці кваліфікує як «постхристиянське» та 
світське, як таке, що не є «obviously concerned with transcendent values» 
(Bergonzi 1994: 106). Карен Г’юїт вважає, що «…відсутність Бога є фактом 
життя сучасної Британії». 

Велика Британія стала світською після Другої світової війни. Цінності, 
які завжди відстоювала християнська релігія, такі як сумлінна праця, праг-
нення до незалежності, самовдосконалення, самообмеження, дедалі мен-
ше задовольняли суспільство в 1960-х, 1970-х і т.д. Повоєнний розпад 
імперії змінив і демографічну структуру суспільства. Відтоді у строкатому 
мультикультурному та багатоконфесійному суспільстві християнство по-
чало втрачати монополію на релігійну культуру, і вона вже не ототожню-
валася виключно з багатовіковим католицизмом чи з потужним протес-
тантським рухом – з’явилися інші релігії. Дедалі частіше предметом публіч-
них дискусій є не лише смисли християнства, а й толерантність до інших 
віросповідань, представлених у Великій Британії мусульманами, сикхами, 
індуїстами та ін.

К. Г’юїт апелює до соціології. Тож звернімося до національних опиту-
вань суспільної думки. За результатами останнього національного Пере-
пису 2011 р. (він проводиться кожні десять років), більшість населення 
країни називають себе християнами. В Англії та Уельсі – це 59 % від загаль-
ної кількості населення (у 2001 р. їх було 72 %), причому менше ніж 20% 
із них відвідує месу щотижня. У Шотландії – 54 % (у 2001 – 65 %). Найбіль-
ше християн у Північній Ірландії – 82 %. Ті ж, хто не обирає жодної релігії 
або жодної не вказує, становлять шосту частину населення96. Національ-
ний перепис зафіксував також зростання за 2001–2011 рр. кількості при-
хильників мусульманської віри (скажімо, в Англії та Уельсі, від 3 % до 5 %), 
побільшало й тих, хто сповідує сикхізм, індуїзм чи обрав спіритуалізм. 
Останнє фахівці пояснюють напередусе зміною демографічної структури 
суспільства97. Перепис підтвердив стійку тенденцію до секуляризації су-
спільства; кількість тих, хто не сповідує жодну релігію, за 2001–2011 рр. 
зросла: в Англії та Уельсі з 15 % до 25 %, у Шотландії – з 28 % до 37 %. 

96 Див.: http://www.ons.gov.uk/ons/rel/census/2011-census/key-statistics-for-local-
authorities-in-england-and-wales/rpt-religion.html; http://www.scotland.gov.uk/Topics/
People/Equality/Equalities/DataGrid/Religion/RelPopMig http://www.ninis2.nisra.gov.
uk/public/Theme.aspx?themeNumber=136&themeName=Census%202011

97 Соціологи зауважують сталу тенденцію зростання кількості народжених за кор-
доном. Див.: http://www.bbc.com/news/uk-20675307
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Зміни, оприявнені опитуваннями громадської думки, вказують і на марґі-
налізацію віруючих у сучасному суспільстві, але й потверджують наявність 
релігійного запиту. Цей запит пов’язаний у тому числі з роллю, яку віді-
грають церковні інституції. 

Академічна спільнота вбачає в негативній динаміці кількості віруючих 
ознаку послаблення ролі релігії в суспільстві (Piggot 2011). Представники ж 
церкви більше схильні тлумачити ці тенденції як переосмислення британ-
цями значення християнства в їхньому житті (ibid.). Крім того, вони відзна-
чають зміну формули релігійного життя, у якій традиційні чи успадковані 
ідентичності вже не приймаються на віру так, як це було до того. «Христи-
янство перестає бути релігією культури, натомість стає релігією рішення та 
відданості», – стверджують вони. Іншими словами, вибір на користь хрис-
тиянства стає дедалі виразніше вибором власної ідентифікації. Зважаючи 
на це, церква бере активну участь в актуальних нині дискусіях щодо біо-
етики, питань моралі родини, імміграції тощо.

Як бачимо, соціологія розширює розуміння релігії як такої, що не об-
межується питаннями віросповідання, а й пов’язана з гостро актуальними 
нині питаннями ідентичності, успадкування та ревізії традицій виховання й 
освіти. Соціологічні заміри дають також відповідь на питання, щó означає 
бути християнином сьогодні? Респонденти відповідають, що рідко або ж 
ніколи не ходять до церкви, що життя після смерті малоймовірне. Образ 
сучасного християнина має і вікову специфіку. Молоді люди виказують 
більшу готовність заявити, що не сповідують релігійну віру. 

Думки представників академічної спільноти Британії тим більш цінні 
для нас, що є думками літературознавців. К. Г’юїтт виділяє культурну до-
мінанту у релігійному скептицизмі сучасних британців. «Скептицизм сто-
совно релігії» у британців вона називає вродженим і додає, що він ужива-
ється зі знанням, ще змалечку, біблійних історій (Хьюитт 2007). Б. Берґонці 
у своїх оцінках релігійного скептицизму акцентує професійний та ідеоло-
гічний аспекти і звертає увагу на те, що у той час як окремі впливові кри-
тики та теоретики, котрі працюють на хвилі інтересу до марксизму, визна-
чають себе як матеріалісти, англійці в цілому, «хоч і не вельми богомільні 
люди, зберігають зацікавленість релігією та, хоч не виразно, усе ж схиля-
ються на її користь» (obscurely in favour of it) (Bergonzi 1994: 106). Солідар-
ний з Берґонці і Джеймс Вуд. Він переконаний, що «people’s beliefs are 
often fluctuating and changing – it is why people lose their faith, or convert to 
faith in God» (Wood 2011). Аби пояснити цей скептицизм щодо незмінності 
віри, Вуд звертається до літературного спадку модерністів. У В. Вулф він 
віднаходить суголосні його власним розмисли щодо мінливості людської 
свідомості:

Our «ideas» may be rather as Woolf imagined consciousness, a flicker of different 
and self-annulling impressions and convictions. What if you were a strong 
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Christian believer, and you woke one night, terrified by the sudden awareness that 
God does not exist? Hours pass in this unillusioned crisis, and then blessed sleep 
finally returns. The next day, you wake up and the awful doubt – a thing of the 
night – has mysteriously disappeared. You continue to «believe in God». But what 
does such belief now mean? If it has not been annulled by the doubt of the night, 
does it now contain the memory of its inversion, as a room might trap a bad smell? 
An essay or work of polemic finds it hard to describe the texture of such fluctuation, 
whereas the novelist understands that to tell a story is to novelise an idea, to 
dramatise it. There is no need to make a tidy solution of belief; to the novelist, a 
messy error might be much more interesting. <…> Polemicists want to prosecute 
intellectual contradictions, novelists to explore them. (emphasis added, ibid.)

Таким чином, британські літературознавці постулюють національну своє-
рідність «не вельми побожних» британців» та їхньої віри «з елементом 
скептицизму». «Флуктуації віри» у просторі літератури є предметом нашо-
го подальшого пошуку. 

16. Архітектура і література: анатомія сумніву у «Шпилі»  
 В. Ґолдінґа 

Сумнів супроводжує і тих віруючих, котрим притаманний релігійний 
запал. Один із можливих наслідків сумніву – його трансформація в дію на 
захист віри. Такою, гадаємо, є анатомія сумніву в романі Вільяма Ґолдінґа 
«Шпиль» (The Spire, 1964). Джерелом відшукуваних у романі імплемента-
цій релігійного скептицизму смислів є контакт літератури та архітектури. 
До того ж застосування інтермедіального підхіду до цього роману узгоджу-
ється із задумом автора, котрий не лише виніс архітектурний термін у за-
головок, а й заперечив літературні антецеденти «Шпилю», хоч би якими 
переконливими видавалися критикам віднайдені ними претексти (Д. Кромп-
тон, П. Фербанк, Н. Пейдж98 та ін.). Натомість, відповідаючи на питання 
щодо деривативності роману, письменник називав джерела з історії архі-
тектури. Глибоку обізнаність з історичними документами та легендами, 
пов’язаними з історією знаменитих соборів Солсбері та Вінчестера, він ви-
казує і в есеї «An Affection for Cathedrals», який ввійшов до зб. «Рухома 
мішень» 1982 р. Історія архітектури як науки та мистецтва залучається ав-
тором до моделювання у «Шпилі» складного поєднання безумовності віри 
та сумніву, у той час як засоби архітектурної композиції – архітектоніка, 
пропорції, пластика, фактура, кольори та технічні прийоми – беруть участь 
у формуванні скептичного виміру тексту. 

У романі йдеться про один із епізодів історії перлини англійської ар-
хітектури – собору Солсбері. Хоча в тексті відсутні покликання на його 

98 Furbank P.N. ‘Golding’s Spire’ (Review of The Spire). – Encounter, XXII (May 1964). –  
P. 59; Crompton D.W. ‘The Spire’. – Critical Quaterly, IX (Spring 1967). – P. 66; Page  
N. Golding’s Sources // Page N. (ed) William Golding. Novels 1954–1967. A Casebook. – 
Basingstoke: Macmillan, 1985. – P. 101–11.
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назву, а найперший робочий заголовок роману – «Barchester Spire» – 
пов’язував його з іншим собором, зрозуміло, що йдеться саме про Солсбе-
рі, про велич і красу якого Ґолдінґ знав не лише з книжок, адже тривалий 
час учителював у сусідній Bishop Wordsworth’s School і, як засвідчує його 
біограф, мав змогу щодня з вікон класної кімнати спостерігати за новіт-
ньою відбудовою шпиля99. 

Створений у традиціях ранньої готики, собор має репутацію найкраси-
вішого в Англії (див. Додаток 1). Солсбері – це і предмет особливої націо-
нальної гордості британців, бо завдяки 404-футовому шпилю, що увінчує 
величну споруду, є найвищим у країні. Його фундамент почали закладати 
ще 1220 р. – тоді, коли поширений романський стиль уже поступався новій 
архітектурній моді – готиці, що встигла гучно заявити про себе в континен-
тальній Європі. Англійський король Генріх ІІІ був прихильником готичної 
архітектури та ремесел і свідомо обирав на посаду єпископа Солсбері Ри-
чарда Пура, котрий під час навчання в університеті Парижа захоплено 
спостерігав за розбудовою собору Паризької Богоматері – довершеного 
зразка французької готики. 

Унікальність Солсбері в тому, що корпус собору був зведений за від-
носно короткий проміжок часу, фактично за первинним проектом, без 
суттєвих подальших модифікацій. Ґолдінґ обирає для свого роману один із 
яскравих епізодів з історії собору – той, що пов’язаний не з розбудовою, а 
з увінчанням його шпилем. Відомо, що первинно споруду завершувала не-
висока, ледь помітна над рівнем даху вежа. Це у Франції собори в той час 
змагаються висотою шпилю, виборюючи право першості, рання ж англій-
ська готика доволі стримано ставиться до вертикальних ліній (Hartt: 480). 
Шпиль з’явиться на Солсбері згодом – на початку XIV ст., у період так зва-
ної Декоративної готики, коли по всій Англії як наслідок континентально-
європейського впливу готичні споруди почнуть декорувати шпилями. 

У художній оповіді Ґолдінґа за побудову вертикального завершен-
ня споруди береться протагоніст роману настоятель Джослін. Він стає тією 
особою, котра спершу повинна прийняти непросте рішення щодо зведення 
шпилю. Образ священика, який є центральним у романі, – гранично вираз-
ний, навіть гротесковий при всій своїй суперечливості. Численні класичні 

99 Коли Ф. Кермоуд, прочитавши декілька праць з архітектури Середньовіччя  
у пошуках джерел «Шпиля», поцікавився в Ґолдінґа, як йому вдалося зібрати так 
багато інформації про будівництво собору, той, перебуваючи якраз під шпилем 
Солсбері, відповів, що одного разу прийшов сюди і спитав себе: «Як би я збудував 
цей шпиль?». Більш розлоге роз’яснення автор зробив у бесіді з Вірджинією Тайґер. 
Річ у тім, що в бібліотеці Гарвардського університету він прочитав дослідження з 
будівництва веж, щоправда, у процесі роботи над рукописом більше покладався на 
знання та власний досвід з мореплавання, де важливо вміти піднімати вантаж за 
допомогою найпростіших пристосувань. Це також пояснює уподібнення собору 
кам’яному кораблю на початку роману, коли протагоніст каже, що впевнений, що 
його кам’яний корабель та команда – надійні (315).
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та новітні прочитання роману цю неоднозначність пояснюють по-різному, 
пов’язуючи її з «неоднозначністю всесвіту» (Baker 1965: 71), з власною гор-
динею (MacCarron: 22), з ревізією розуміння смислу в літературі (Crawford: 
119), з відносністю людського пізнання (Павлычко: 263), з цивілізаційним 
поступом, що супроводжується жертвами (Скороденко: 18) тощо. Така 
розмаїтість тлумачень, гадаємо, закладена в образ самим автором. Він за-
думував Джосліна як образ складний, з множинністю мотивів. Джон Кері в 
біографії письменника зазначає, що вп’яте переписуючи текст роману, 
Ґолдінґ усе ще незадоволений мотивами. «… God knows what they are» 
(Carey: 272). Невідомо, чи роман у його остаточній редакції цілковито за-
довольнив автора, але зрозуміло, що саме дослідження мотивів цікавило 
його найбільше. 

Стрижневим мотивом в образі Джосліна є беззастережна віра в Бога. 
Джослін пропрацював у Солсбері половину свого життя, творячи «пре-
красний візерунок похвали Господу» (315)100, і надалі, він певен, «все за-
лишиться, як було, лишень візерунок стане ще багатшим, величнішим, здо-
буде нарешті досконалість». Аби реалізувати амбітний проект, він збирає 
кошти, винаймає архітектора і робітників. Та коли розпочинаються активні 
підготовчі інженерні роботи, з’являються перешкоди – виявляється, фунда-
мент собору ледве утримує теперішню споруду, а укріпити його, зважаючи 
на болотисту місцевість, на якій він стоїть, неможливо. Якщо на верхівці 
таки встановлять релігійний символ, існує ризик осідання і поступової руй-
нації храму. Та Джосліна такі виклики не зупиняють. Він знає, що цій спо-
руді з дерева, каменю та металу бути, й покладається на Бога (313).

З історії Солсбері відомо, що ані підтримуючі колони, ані фундамент не 
були зведені, аби врівноважити шість з половиною тисяч тонн вежі та шпи-
лю. Як наслідок, із часом фундамент просів, а шпиль відхилився від центру 
на два фути. Наприкінці XVII ст., аби запобігти подальшій деформації, 
його обгорнули залізом. Утім, згадана інженерно-технічна проблема Солс-
бері не була винятковою, подібні випадки для Англії – непоодинокі, бо ж 
собори тут будували без припуску на додаткове навантаження. Для архі-
тектора епохи Середньовіччя створити стійку конструкцію було складним 
завданням, яке вимагало від нього й будівельників значної майстерності. 
Не співвіднесені з можливостями амбіції часто призводили до обвалення 
конструкції.

У романі головний майстер – досвідчений Роджер Мейсон – розтлума-
чує настоятелю Джосліну тонкощі несприятливих вихідних умов: по кутах 
середохрестя є чотири опори, саме вони – тонкі та легкі – утримують скле-
піння. Крім того, аби шпиль був надійним, він повинен заглиблюватися 
вниз настільки, наскільки підноситься вгору, а це неможливо. У Роджеро-
вих оцінках реалізувати намір Джосліна означало б звести надскладну і 

100 Тут і далі у главі цит. тексту роману «Шпиль» за: Голдинг У. «Шпиль» и другие 
повести: Сборник. – М.: Прогресс, 1981. – 448 с.
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вкрай небезпечну конструкцію. Аргументація Роджера – світська, раціо-
нальна, спирається на наукові (інженерні) обґрунтування. Але саме її 
Джослін не сприймає, бо має свою аргументацію – ірраціональну, безпере-
чний акт віри. Відтак, наука і здоровий глузд в особі Роджера, з одного 
боку, безумовна віра в особі Джосліна – з другого, створюють один із двох 
конфліктних вузлів роману. Розуміння пропорцій будівлі собору в кожної 
сторони своє; якщо Роджер співвідносить розмір шпилю із цілим, то у 
Джосліновій архітектоніці співвідношення інше: віри і сумніву. Останнє 
становить другий конфліктний вузол роману. Причому якщо перший – зов-
нішній, проявлений, то другий – більшою мірою реальність внутрішнього 
життя протагоніста, невидимий для сторонніх, але й мало приступний для 
нього самого. 

Те, що робота над спорудженням шпилю розпочинається, засвідчує, що 
воля Джосліна перелицьовує традиційні для культури Середньовіччя сто-
сунки між архітектором чи головним майстром та настоятелем. Будівничі 
церков цінували свою репутацію, їхні імена були добре відомі як замовни-
кам, так і майбутнім робітникам. У класичній праці про культуру середньо-
вічного міста Джозефа та Франс Жіз читаємо: «Проект споруди майстер-
но виконаний на пергаментному папері, аби будівничі могли роз’яснити 
свої наміри настоятелю собору чи зібранню каноніків, – схеми фундамен-
ту під кожною частиною нави, хору і трансепту, під критими внутрішніми 
галереями. Пропонувалися також варіанти дахової крівлі та дренажної 
системи. Будівничі – блискучі знавці математики, і найперше геометрії, 
вони обраховують співвідношення частин і підтримуючих модулів. <…> Ці 
знання езотеричні і залишаються професійною таємницею» (Gies: 140). 
Отож міра відповідальності головного майстра визначала й міру його 
участі у прийнятті рішень. Культура ієрархічних відносин наділяла його 
безумовним правом приймати всі інженерно-технічні рішення, у той час як 
вибір замовника лежав в іншій площині. Джослін, котрий є замовником, із 
самого початку порушує усталену ієрархію, нав’язуючи Роджеру Мейсону 
свою волю в питаннях, які знаходяться поза його компетенцією, спершу 
покликаючись на авторитет церковника, потім – на власну безмежну впев-
неність. «Моя воля сильна, вона відкинула все, крім головного. Я, як та 
квітка, що несе у собі зав’язь плоду» (378). Те, що його воля не слабшає, він 
знає напевне, бо робить регулярні заміри її міці – і вона така ж «всеохопна, 
незворушна», як і на початку. 

Робота над спорудженням шпилю, що триває два роки, стає для Джос-
ліна пріоритетом і змінює спосіб життя, соціальні виміри його щоденного 
буття. Він усамітнюється, занедбує поточні справи парафії (упродовж двох 
років роботи перед жодним із дванадцяти вівтарів Солсбері не запалять і 
свічки). Але Джосліна не розуміють. Та що неймовірнішою для громади 
видається ідея шпилю, то дужчає впевненість самого Джосліна, аж поки 
він врешті-решт «за будь яку ціну» не домагається свого. В якийсь момент 
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ціна справи не обмежується грішми, він втрачає друзів, руйнує чотири 
людські долі, прихожани звинувачують його в гордині, зухвалості, а по тім –  
у бо жевіллі. 

Як і в попередніх Ґолдінґових романах («Володар мух», «Хапуга Мар-
тін», «Вільне падіння»), у «Шпилі» основна дія розгортається у свідомості 
протагоніста, хоча представлена від імені третьої особи. Переважає Джос-
лінова фокалізація, при цьому його компетентність – під сумнівом. По-
яснювальну функцію в романі покладено почасти на архітектуру. Так, літе-
ратурний твір вдало запозичує архітектурний прийом вітражів – світло 
стає індикатором напруженого внутрішнього життя протагоніста і змін, які 
з ним відбуваються. Традиційно вітражні стрілчаcті вікна – важливий еле-
мент готичного собору і його окраса. Вітражі зображають персонажів Ста-
рого та Нового Заповіту, розповідають фрагменти життя святих, фунда-
ментальні тези християнської доктрини, чесноти та гріхи. Але оповідна 
функція не поступається іншій – візуальній. До винайдення у ХХ ст. «light 
sculpture» вітраж – це найдосконаліший засіб колористики. Технологія ви-
готовлення вітражів є досягненням середніх віків. Вітражі вмонтовували у 
віконних отворах, тому ті сонячні промені, котрі потрапляли до собору, 
спершу животворили лики святих, згодом наповнювали світлом простір со-
бору. Вони не давали багато світла, але створювали неповторну гармонію 
кольору. Описом такого ефекту вітражу розпочинається роман «Шпиль». 
Те світло, котре осяяло обличчя настоятеля собору Джосліна, було спрямо-
ване від Бога-Отця. Ліризм, споглядальність, «умиротвореність» епізоду 
зовсім скоро зміниться драматичною дією. А поки була та година ранку, 
коли, як стверджують, скло вітражів сяє, як яскрава перлина у похмурому 
інтер’єрі собору. Починається день – починається історія зведення шпилю. 
Джосліну необхідне це світло. Середньовічні теологи вбачали в ньому сим-
вол священної таємниці, коли Божественне Світло – Ісус Христос – увійшло 
в тіло Марії, не порушуючи її цноти, і стало тілом. Так само промінь сонця, 
проходячи крізь кольорове скло, не пошкоджує його, а лише набуває того 
чи іншого його кольору. Божественне світло надихає Джосліна, збуджує 
його до піднесеного, екстатичного стану. На початку роману читаємо: «Та-
кого яскравого сонця йому ще не доводилося бачити» (314). Коли справа 
лише розпочинається, світла дуже багато, з першими серйозними пробле-
мами воно відступає, приходить сирість і темрява. Згодом Джослін намар-
не шукає світла, далі воно зрідка навідуватиметься сюди, а собор нагадува-
тиме печеру. Забарвлення, товщина скла витворюють ефект зміни яскра-
вих та темних фрагментів, як наслідок – гра світла і тіні. Cвітло не лише є 
індикатором змін, а й творить пластику характерів: ті, що безпосередньо 
беруть участь у житті Джосліна, – освітлені, інші опиняються в тіні.

З кожним сантиметром шпиля екзальтованість протагоніста більшає. Та 
чи є вона проявом фанатизму? Відомо, що епоха Середньовіччя демон-
струє гостру релігійну вразливість, наслідком якої могло бути, по-перше, 
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віднайдення нових форм життєвої поведінки, приміром, благочестиве 
життя проповідника пастви. По-друге, пристрасне хвилювання віруючого 
запалювало «пальну суміш» душі, котра, врешті-решт, спалахувала, як 
в’язанка хмизу. Джослін не обирає тихе служіння Господу, як і уникає того 
типу релігійності, що привів би його до бунтарства, він не стане засновни-
ком якогось братства, а, вкрай стривожений, надмір захоплений, лише за-
вершить те, що розпочав. Церква в середні віки виказує неабияку толе-
рантність до надмірних проявів любові до Бога. Думка Девіда Лоджа про 
особливості віри в ті часи теж нейтралізує клішовану тезу дослідників про 
фанатизм протагоніста, вона, гадаємо, могла б знайти підтримку й самого 
Ґолдінґа: «Це була епоха віри, вона не повчає, християнство все ще веде 
боротьбу з язичництвом, а мирські бажання сублімуються в релігійний за-
пал» (Lodge 1964). Ідеться про ірраціональність, суперечливість середніх 
віків, якій важко відшукати опори у правилах логіки, установлених Аристо-
телем. У романі знаходимо чимало проявів ірраціональності Джосліна; 
приміром, він «отілеснює» духовні сутності, коли собор називає креслен-
ням молитви, шпиль – кресленням тієї із молитов, котра підніметься вище 
за інші (383). У цій персоніфікації молитва піднімає того, хто молиться, над 
землею.

У новітньому дослідженні британського роману Р. Бредфорда (Richard 
Bradford) «The Novel Now: Contemporary British Fiction» «Шпиль» визначе-
но як довершений історичний роман, як «студії середньовічної свідомості» 
(Bradford: 81). Самого Ґолдінґа, котрий визнавав глибоку вкоріненість мо-
тивацій протагоніста в Середньовіччі, надмірний історизм усе ж бентежив. 
Відомо, що коли він подавав рукопис до друку, то нарікав, що сучасники не 
зрозуміють роман. Для інтерпретатора роману підтвердження питомого  
історичного чинника самим автором слугує запрошенням до його актуалі-
зації в тексті.

Вважаємо, що чи не найбільше епоха проявляє себе в готиці і через 
готику. Готична архітектура – це синтез математики, інженерної та реміс-
ницької майстерності. В «Історії мистецтв» Фредеріка Гарта читаємо: готи-
ка «постала узагальненою середньовічною картиною універсуму, від не-
бесних висот до глибин пекла». Якщо готичний собор всотав у себе епоху, 
то у творі літератури епоха виявляє себе через нього. У романі «Шпиль» 
готична архітектура суґестує культурні, духовні домінанти Середньовіччя, 
актуалізує компоненту історичного світогляду у варіативності мотивів 
протагоніста.

Звернемося до природи авторитарності настоятеля як одного з мотивів 
через оптику історії готики. Виявляється, на відміну від Італії, де будівни-
цтво готичного собору було переважно справою громади, у Північно- 
Західній Європі, в Англії, ініціатива в такій справі належала єпископу чи 
настоятелю, він, а не паства – головна рушійна сила у зведенні собору і 
згодом у необхідних реставраційних роботах. Таким чином, те, що сучас-
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ному читачеві видається неприпустимою одноосібністю рішень, вияв ля-
ється специфікою культури англійської традиції будівництва. Така констек-
стуалізація Джослінової гордині101 не виправдовує, але почасти пояснює її, 
як і пом’якшує антагонізм протагоністів.

В історично вмотивованій «архітектоніці» віри Джосліна, у співвідно-
шенні головних і другорядних елементів, функцію «тримальної» частини 
виконує не афект, а отримане ним уві сні видіння. Він сподобився узріти 
божественне світло і почути голос янгола, котрий спонукав його втілити 
видіння в камені. Медієвісти запевняють, що, з точки зору середньовічної 
людини, видіння заслуговує на увагу і сприймається як істинне, бо навіяне 
добрим духом. Видіння могло відвідати і святого і грішника, і служителя 
церкви і звичайного мирянина. В ієрархізованому універсумі Середньо-
віччя світ живих і мертвих мислився як єдине ціле, за «канал комунікації» 
між двома світами якраз і вважали видіння (Гуревич: 90). Саме в оптиці 
середньовічної свідомості тлумачить факт видіння і його смисли Джослін. 
Удостоєний небесної уваги Джослін свідомий своєї обираності, на чому 
він неодноразово наголошує, і сприймає себе радше архітектором, аніж 
наставником пастви. Він мислить себе обраним не через те, що отримав 
видіння, а через те, щó в цьому видінні йому явилося. Візіонер не описує 
його деталей, лише декілька разів у розмові з Роджером згадує про нього. 
Наснажуючи у складні часи, янгол і згодом супроводжуватиме його, що-
правда вже в несні. І хоч би скільки життів скалічили його дії, занедужав і 
він сам, до останньої миті життя Джослін залишиться непохитним. Джослін 
хоче, щоб у протистоянні з Роджером, його математикою, майстерністю і 
знаннями факт видіння залишався мірилом, ірраціональним доказом, коли 
раціональні відсутні. Безумовна віра розчинила розум. 

А якщо його видіння було хибним? Чи слід довіряти янголам? Джосліно-
ву непохитність розхитує сумнів. У нього теж починають з’являтися сумні-
ви. Навіть найбільш допитливі богослови тих часів не могли дати відповіді 
на різноманітні питання щодо янголів, пише нідерландський медієвіст 
Й. Гейзінґа (Хейзинга: 174). Але та ж таки середньовічна практика підказу-
вала: істинність видіння можна було визначити перевіркою фактів під час 
земного існування чи одразу по смерті, про це свідчать численні середньо-
вічні «exempla». Відтак, з точки зору середньовічної людини, мірилом 

101 До слова, вельми виразні елементи внутрішньої та зовнішньої оздоби готично-
го собору Ґолдінґ залучив до створення образу головного героя. У розмові з Вір-
джинією Тайґер він повідомляє про те, що коли ліпив характер Джосліна, «вороно-
подібний» егоїзм Джосліна був навіяний образом однієї з химер на балюстраді со-
бору Паризької Богоматері – «Стриги» (фр. Le Stryge), виконаної Віолле-ле-Дюком. 
Популярності і впізнаваності цієї скульптури сприяла поява ґравюри французького 
художника Шарля Меріона (див. Додаток 2). Напівлюдина-напівптаха, що видається 
навдивовижу сильною; підборіддям ця істота спирається на складені руки, суворо й 
незворушно вона дивиться на місто внизу. Готичній скульптурі притаманні винятко-
ва виразність та драматизм.
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могла б стати доля шпиля. До останнього подиху життя вже виснаженого, 
без міри втомленого Джосліна бентежитиме лише одне – чи тримається 
шпиль. (До слова, пластика готики накладається на оповідну структуру – що 
ближче до кінця, то драматичнішою стає оповідь). Шпиль таки встояв – іс-
тинність видіння перевірено. Відтак, ситуація церковного ієрарха, котрий 
занедбав свою паству і цілковито віддався творінню на славу Бога, залиша-
ється для нього самого неоднозначною. Він не дочекався свідчень, тому 
сумніву до кінця не подолав. 

Неоднозначність постає й одним із аспектів теми митця і мистецтва у 
«Шпилі». Новий досвід, що його набуває Джослін, оприявнює в ньому до 
цього часу не усвідомлене творче начало. Він як митець споглядає світ, гру 
світла й тіні, об’ємність предметів, згодом береться до справи. «Але я мушу 
пам’ятати, що шпиль – це ще не все! Я повинен, скільки вистачить сил, про-
довжувати свої щоденні труди». Так він переконував себе на початку шля-
ху. Але з кожним новим етапом у зведенні шпилю щоденні труди дедалі 
відступатимуть, доки не зникнуть узагалі, у той час як смак до творення 
чимдалі зростатиме. «Тепер я підняв руку на саме тіло свого храму. Як хі-
рург, я підніс ніж до живота, нестямного від макового відвару…» (317). 
Диякони, котрих Джослін побачив у напівтемряві, обурені гординею та 
невіглаством, що в них потонув ієрарх. Але почувши їхню бесіду і про-
читавши щось подібне в очах Пенґолла, настоятель хутко відмахнувся – 
вони, мовляв, не мають віри. Джослін – новатор, і хоча спершу він був пе-
реконаний, що вдосконалюватиме вже існуюче, лише додаватиме, з часом 
усвідомлює, що нове потребує руйнації вже існуючого. Показовою в цьому 
зв’язку є колізія з Пенґоллом. Разом із дружиною останній так давно меш-
кає при соборі, прислуговує в ньому, що, здається, зрісся з ним, став од-
ним цілим. Очевидно, що саме з таких, як Пенґолл виходять найкращі збе-
рігачі традицій, до того ж ще його прадід будував собор, а тепер на його 
очах Джослін руйнує його. Джослін «дивився на них [на подружжя] зверху 
вниз і любив їх у своїй радості». Ще більшою радістю для нього був і за-
лишається шпиль, який зробить собор ще прекраснішим, і це безвірному 
Пенґоллу невтямки, переконує себе Джослін. Якраз у цей момент сонце 
відводить його погляд в інший бік, прикрість відступає, повертається радіс-
не хвилювання. Діалог Джеан та Джосліна, котрий відбувається між 
ними вже ближче до кінця, остаточно пов’яже амбіції Джосліна з техно-
логічним проривом.

Джеан: «А хіба хто-небудь уже будував такий височенний шпиль?» 
Джослін: «Здається, десь за морем… Люди кажуть…» 

Таким чином, шпиль як метафора технологічного прориву, новаторства 
додає до того, що Ґолдінґ називав «незрозумілими мотивами» Джосліна, 
ще один – відвага першопрохідця.
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Завдяки мистецтву, а не в безпосередньому контакті з віруючими, він 
переживає глибоку радість. Елементи готичного стилю собору акцентують 
просторову вертикаль. Відповідно, символіка, продиктована його модел-
лю, – це верх і низ. Архітектурний принцип готичної вертикалі в літератур-
ному творі стає важливою частиною його поетики. Вертикаль співвіднесе-
на з будовою роману. Готична вертикаль є і надзвичайно ємною метафо-
рою змін. По-перше, вгору спрямована віра Джосліна: «Джослін раптом 
зрозумів, що до своєї голови підганяє майстра, підштовхує його дедалі 
вище, вище і так буде до того часу, поки Роджер, закликавши на допомогу 
всю свою майстерність, не увінчає шпиль величезним хрестом на висоті 
400 футів» (366). Таким чином, висота є метою. Кожний новий фут угору 
актуалізує нову сутність настоятеля. Висота як досвід змінює його життя, 
вивільняючи в ньому радість буття, даруючи свободу від земної суєти, і ту 
ж таки радість буття – життя поза собором. По-друге, висота дарує близь-
кість: лише споглядаючи людей зверху, Джослін називає їх праведниками, 
обраними, як і він сам. Він не хоче полишати здобуту височінь. 

Та хоч би як ми порівнювали твір архітектури та твір літератури, пови-
нні мати на увазі, що архітектурний твір впливає безпосередньо, а літера-
турний текст розгортається в часі. Готика, надто рання, вирізняється про-
стотою інтер’єру та акцентуйованим значенням простору. Жодна людина, 
чи то містянин чи барон, увійшовши до собору, не може не відчути власної 
нікчемності перед обличчям такої величі. Концепція простору в готичному 
соборі створює ефект чуда та благоговіння, власне чудо стає темою літе-
ратурного твору. Художній простір роману обмежений (Ґолдінґовий про-
стір, як правило, «клаустрофобічний») соборними мурами по горизонталі 
та шпилем, що росте по вертикалі (на відміну від роману Гюго). У позна-
ченні топосів використовується специфічна лексика: трансепт, нава, хор, 
скрипторій, капела Пресвятої Діви, де правлять службу, біля вівтаря. Про-
стір художньої дії розшириться аж до містечка лише коли шпиль буде уже 
зведено. Але й тоді і в тих лічених епізодах, коли дія переноситься в кімнату 
настоятеля, простір «герметизується», описовість зникає. Тривога, якої 
сповнена свідомість священика, висуває на авансцену інтересу його сумніви. 

Анатомія цих сумнівів пов’язана з тією частиною мотивів Джосліна, яку 
йому самому несила пояснити раціонально. Протагоніст неодноразово 
стверджує, що знає: він чинить правильно, бо відчуває в собі «всепоглина-
ючу, непохитну волю», «що велика справа благословенна» (377). Не триво-
жить його й абсолютна самотність, – він свідомий винятковості делегова-
ної йому місії. «Ми були обрані для великої справи» (432). І все ж сумнів 
щодо власних вчинків не відступає. Більше того, що ближче до розв’язки, 
то він виразніший – але не тому, що його розтлумачено, а тому, що більшає 
маніфестацій цього сумніву. Він ірраціональний, його несила пояснити ро-
зумом. Протагоніст каже: «А зараз я не знаю сам…» (432). Трикрапка в 
кінці речення може бути як маркером розгубленості, так і маркером недо-
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лугості розуму. Ще одним механізмом маніфестації сумніву є рясно опри-
явнена психосоматика Джосліна – він скаржиться на: відчуття важкості, 
радість, що відступає, безкінечну втому, слабкість волі, неспроможність 
відрізнити сон від несну, галюцинаторні стани, диявола, що навідується до 
нього. А ще він нарікає на темне відчуття, яке піднімається з дна його душі 
(подібне до «внутрішньої» Софі з «Видимої темряви»). Формою втілення 
сумніву Джосліна є злий дух, про який він каже таке: «Часто з’являвся ян-
гол і стояв позаду нього; це виснажувало його, тому що янгол був великим 
і дивним тягарем, під яким вгиналася спина. Але мало того, слідом за янго-
лом, немов нагадування про смиренність, приходив диявол, якому була 
дана влада терзати його…» (394). Коли Джослін каже, що янгол давить 
йому на спину, цілком можливо, що болю завдає спинний туберкульоз, але 
в його уяві йдеться не про недугу тіла, а про недугу духу, що його виснажу-
ють янгол та диявол. Для стороннього ока це скидається навіть на втрату 
тями102. Але парадокс Джосліна оприявнюється в іншому. Попри боротьбу, 
попри впевненість і сумнів, він залишається цілісною особистістю. «Вибач-
те мене за те, що я такий, який я є» (433). Це також додає нових конотацій 
до полісемантичності образу шпиля – як архітектурної метафори у зв’язку 
з релігійною вірою.

Християнство не є легкою вірою. Її супроводжує сумнів. Ситуація про-
тагоніста Ґолдінґа конгеніальна К’єркеґоровому розумінню віри як вчинку, 
певного духовного руху. У своїй останній праці «Напад на християнство», 
яку на відміну від більшості псевдонімних робіт данський філософ і теолог 
підписав власним іменем, об’єктом критики є ті віруючі, котрі сприймають 
християнство як легку та приємну віру, відтак надто доступну (Kierkegaard: 
150). Не перетворювати християнство на народження, заповнення форм 
чи отримування чудодійних крапель води, а залишатися істинним та вірую-
чим християнином – таке важке завдання, на думку К’єркеґора, стоїть пе-
ред віруючою людиною. Якщо вважати, що віра – це шлях кожної окремої 
людини, яка не просто приймає ортодоксальне християнство, а здійснює 
певні духовні зусилля, про які вів мову К’єркеґор, то траєкторія руху про-
тагоніста роману «Шпиль» дає підстави вважати його тим образом, котрий 
захищає тезу про реальність християнства лише для обраних. Джослін не-
випадково протиставлений у романі іншим представникам духовенства, 
які, до слова, його не розуміють, не підтримують або навіть засуджують. 

Діалектика К’єркеґора, яка вибудовується на принципах «екзистуючої», 

102 Божевілля Джосліна співмірне з божевіллям інших літературних персонажів, 
таких як Гамлет, Ліценціат Відрієра, Дон Кіхот. Джослін так само свідомий розриву 
між реальним та уявним, ідеальним світом. Показовим є епізод, коли він знаходить-
ся на верхів’ї. Нове відчуття безмежного простору, висоти зачаровує його, він як 
птаха, котра ширяє на розпростертих крилах, це навіює йому образ біблійного 
євангеліста Іоанна, Джослін навіть готовий називати її орлом. Німий хлопчина, по-
дивившись угору, похитав головою. «Ну то й що», – відказав Джослін. – «А для мене 
це все-таки орел» (375).
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а не трансцендентної суб’єктивності, виводить природу внутрішнього кон-
флікту Джосліна за межі середньовічної свідомості. На думку данського 
філософа, людина постає не у вигляді певної абстрактно-теоретичної за-
вершеності, а радше в постійній мінливості та глибинній внутрішній супер-
ечливості. Але оскільки внутрішнє протиріччя виявляється обов’язковою 
якістю людської природи взагалі, що не може бути подолана, чи гармонізо-
вана, чи знята, – власне ця людська сутність завжди залишатиметься трагіч-
ною (Исаева: 5–6). К’єркеґоровою діалектикою пояснюємо відмінність 
розв’язки роману для Джосліна і для інших. Якщо для інших, у тому числі 
для читача, фінал роману є щасливим, бо шпиль – тисячі тонн металу та 
свинцю, дерева та каменю – зведено і собор не зруйновано, що доводить 
вірність шляху настоятеля, то для нього самого внутрішній конфлікт, 
ускладнений фактором ціни – остаточним драматичним кошторисом про-
екту, залишається неподоланим. 

Сумнів, який є ефективною стратегією скептицизму (Zerba: 4), отримує 
в романі й інші вектори імплементації. На відміну від сумніву теолога Бер-
нарда в романі Д. Лоджа «Новини з раю», сумнів Джосліна поширюється 
не на загальні питання християнського вчення (Джослін увірує в Бога без-
застережно), а на питання комунікації. У романі Ґолдінґа сумнів не розхи-
тує віру, а доповнює її, «перечитує» віру як індивідуальний вчинок.

Водночас деякі дослідники тлумачать розв’язку «Шпиля» поза межами 
самого тексту (більш доречно було б назвати це інерцією розв’язки), акцен-
туючи не факт успішного завершення робіт, а іманентну шпилеві небезпе-
ку руйнації, що є продовженням наскрізного парадоксу роману – у міру 
того, як шпиль виростає, зростає і небезпека його падіння. Британський 
дослідник Пол Кроуфорд (Paul Crawford) (Ноттінґем) інтерпретує його як 
символ «творчої імпотенції». Певною є непевність мистецької комунікації, 
стверджує він (Crawford: 120). Значення Джослінового творіння, і роману 
в цілому, залишається, відтак, на його думку, «радикально незрозумілим», 
щоправда, сумнів не стає на заваді досліднику інтерпретувати будівництво 
собору як метафору відбудови, фізичної та епістемологічної, у повоєнній 
Англії (ibid.), а це, вважаємо, щонайменше непослідовно. 

Сучасний британський читач охочіше прочитує у внутрішній боротьбі, 
яка до смерті виснажує священика, котрий попри все завершує роботу над 
шпилем, передовсім дилему дії. Про це свідчить одне з останніх тлумачень 
роману – театральне, здійснене у 2012 р. на сцені «Salisbury Playhouse» 
(режисер – Gareth Machin, адаптація – Roger Spottiswood). Тепер ця поста-
новка постійно в репертуарі театру. На сцені, як у романі, образ Джосліна 
зберігає виняткове значення, але підкреслює фактор вчинку. Спотисвуд 
переосмислює образ і зміщує акценти з центральної для роману віри та 
сумніву на проблему дії, трансформуючись таким чином, за визначенням 
театрального критика Клер Бреннан, у «параболу для сучасного керівни-
ка», котрий має довести розпочату справу до кінця (Brennan 2012). Поєд-
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нання вирішених у сірих тонах декорацій та похмурого освітлення, з про-
менями, які пронизують простір сцени, доповнюють морально-інтелекту-
альну дилему особливим ліризмом. 

Таким чином, Ґолдінґ уже традиційно – від «Володаря мух» до «Подвій-
ного язика» – завершує роман, утримуючись від судження, натомість за-
лишає читачеві свободу тлумачення розв’язки. До цього його спонукає 
власна скептична настанова уникати остаточної відповіді. Тому конфлікт 
інтерпретацій – це те, що письменник завжди сприймав з насторогою, але 
це й те, що він свідомо робив частиною свого твору. До питання віри само-
го автора й того, яким воно бачиться в оптиці його романів та в контексті 
родинних традицій Ґолдінґів, зокрема, повернемося в Розділі 4.

17. «Who Will be the Last... to Seek this Place for What it Was?»:  
поетична рефлексія Ф. Ларкіна

Філіп Ларкін (1922–1985) належить до того ж літературного покоління, 
що й Вільям Ґолдінґ. Хоча перша збірка віршів Ларкіна «Корабель півночі» 
вийшла друком 1945 р., обидва саме в 1950-х здобувають велику популяр-
ність: у 1954 р. був опублікований «Володар мух» Ґолдінґа, у 1955 р. –  
друга поетична збірка Ларкіна «The Less Deceived», яку вважають першою 
збіркою зрілого поета, – її вельми схвально сприйняли як читачі, так і ака-
демічна спільнота. Власне від середини 1950-х обидва у статусі знакових 
постатей літератури Великої Британії аж до початку 1990-х визначають її 
«мейнстрим». 

Ґолдінґа та молодшого від нього на одинадцять років Ларкіна поєднує 
глибока потуга осмислити ситуацію людини в нових повоєнних реаліях. 
Війна спричинила руйнування будівель і розхитала віру у всіх її вимірах, 
що стало незворотною втратою, але й подарувало їхньому поколінню сво-
боду. Якщо Ґолдінґ завоював прихильність читачів притчею про злу вдачу 
людини, написанj. значною мірою під впливом війни, у якій письменнику 
довелося брати участь103, то свою популярність Філіп Ларкін, який на 
фронті не був через поганий зір, на думку багатьох критиків, здобував, 
уповні відображаючи у поезії дух та умонастрій свого покоління. Це від-
значає, зокрема, російська дослідниця М.В. Цвєткова в дисертаційній ро-
боті «Основные тенденции в английской поэзии 50–70-х годов 20-го века» 
(1990), у якій Ларкіну присвячено один із розділів (Цветкова 1990: 6). По-
езія Ларкіна стала втіленням естетики поетичної групи неокласичної орі-
єнтації «Рух», до якої, окрім нього, ввійшли Дональд Дейві, Джон Голлоуей, 
Елізабет Дженнінґс та ін. І хоч не британська поезія, а британський роман 
є магістраллю нашого інтересу, маємо щонайменше дві підстави залучити 
поезію Філіпа Ларкіна, більш конкретно – його вірш 1954 р. «Відвідини 

103 В. Ґолдінґ служив у Королівських військово-морських силах Великої Британії.
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церкви» (зб. «The Less Deceived») – до вибудови концепції релігійного 
скептицизму в літературі Великої Британії 2-ї пол. ХХ ст. По-перше, він є 
репрезентативним для літератури цього часу через співзвучність духові 
1950-х. Герой Ларкіна, за визначенням британського поета та критика Аль 
Альвареса (Al Alvarez), котрий упорядкував антологію повоєнної поезії 
країни «The New Poetry» (1962, доп. вид. у 1968 р.) та став автором перед-
мови, «є узагальненим образом англійця у державі загального добробуту 
після вій ни: занедбаного… зневіреного, знудженого, перекошеного (wry) 
англійця» (Alvarez: 24–25). «Зневірений» і в релігійному сенсі. Суголосить 
Альваресу канадський дослідник сучасної британської поезії Ричард Гоф-
пор (Альберта). Не маючи на увазі саме цей твір, а розмірковуючи про 
поезію Ларкіна в цілому, він підкреслює, що часом ліричного героя поетич-
них творів Ларкіна несила відділити від автора, котрий «<...> є переважно 
скептичним і може бути песимістичним» (Hoffpauir: 266). Тож зневіра, 
скептицизм ліричного героя цілком може бути проекцією скептицизму ав-
тора. По-друге, саме цього британського поета вельми шанують «релігійні 
скептики» Лодж, Барнс, Свіфт, і про це говоритимемо далі, аналізуючи їхні 
романи, наразі обмежившись загальною заувагою: сучасним англійським 
романістам-постмодерністам (і не лише їм) імпонує передовсім те, що жод-
ну з проблем, чи то життя і смерті, чи кохання, їхній славетний співвітчиз-
ник не вирішує однозначно. 

Питання релігійності чи нерелігійності Ларкіна та того, яким чином 
його погляди відобразилася в поетичному доробку, про що багато пише 
британське літературознавство і чого поки не можемо сказати про вітчизня-
не104, є проблематичним. Ми залишаємо його «за дужками» нашого пошуку, 
утримуючи натомість основний інтерес. Водночас не можемо не окреслити 
суть проблеми в загальних рисах, аби продемонструвати ту неоднозначність, 
про яку йшлося. 

Філіпа Ларкіна частіше називають атеїстом, часом агностиком, або з 
уточненням «англіканський». Є і такі, як Ендрю Уотсон, котрий бачить у 
ньому homo religiosus, людину, що шукає сакральне у профанному світі, і 
пояснює свою точку зору в розвідці з промовистим заголовком «Інший 
Ларкін», маючи на увазі, треба розуміти, що є Ларкін, якого знають усі, а є 
Ларкін – мало відомий (Watson: 358). Автор біографії поета Ендрю Моушн 
стверджує, що сам Ларкін характеризував себе так: «I am (a) English (b) 
Protestant and (c) the owner of a large new-looking car just made to be stoned 

104 У вітчизняному літературознавстві постать Філіпа Ларкіна все ще залишається 
terra incognita, не маємо монографій, присвячених англійській поезії 2-ї пол. ХХ ст. 
За винятком поодиноких спроб, поезія Ларкіна не перекладалася українською. 
Зреш тою, російською мовою приступною є лише незначна кількість його поезій, що 
ввійшли до антологій: «Поэзия Европы» (М.: Худ. лит., 1977); Ионкис Г.Э. Англий-
ская поэзия XX века. – М., 1980; «Английская поэзия в русских переводах. ХХ век» 
(Аринштейн Л.М. (сост.). – М.: Радуга, 1984. – 848 с. (С. 492–493). Вступ. Аринштей-
на и Скороденко).
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and tipped in the Liffey» (Motion: 392). Іншим разом Ларкін заперечував, що 
є релігійною людиною і що часто пише на тему релігії, а «Відвідини церк-
ви» взагалі не вважав релігійним твором, про що розповів у «Conversation 
with Ian Hamilton» (Hamilton). Террі Уолен переконує, що все ж є декілька 
віршів, які слід кваліфікувати як «релігійні» (Whalen).

Очевидний інтерпретаційний розрив між критиками та автором, поле-
мічні критичні різночитання доповнюються тим, що для самого поета межа 
між релігійним та нерелігійним (чи антирелігійним) завжди була доволі 
умовною. Його поезія спонукає до розмаїтої, суперечливої рецепції, а це 
очікувано результує в широкій амплітуді оцінок. Очевидно, симпатію до 
релігії, так само як і сумнів, ба навіть неприйняття, свідомо чи несвідомо 
автор закладав у смисли багатьох своїй поезій. Відкритість до релігії про-
читується у поезіях, написаних у різні роки: «The Explosion», «Livings III», 
та «Faith Healing» та ін. Про падіння інтересу до християнства у сучасній 
Британії йдеться у віршах «Aubade», «High Windows», «Vers de Société» та 
«Fiction and the Reading Public». Різкі випади проти релігії звучать у вже 
згаданій «Ранковій серенаді» (1977, опубл. 2003). Вони спрямо вані проти, 
як уважає ліричний герой, неспроможності релігії допомогти впоратися зі 
страхом смерті, що, власне, становить основну тему твору. Релігію автор 
уподібнює «That vast moth-eaten musical brocade / Created to pretend we 
never die». 

Поетичні твори, які ввійшли до збірок «High Windows» та «Vers de 
Société», засвідчують, що християнство втрачає статус успадкованої релігії. 
Це маркер секулярної доби з її соціокультурною настановою на автентич-
ність, індивідуалізований сценарій пошуку смислів на противагу унітар-
ності, інтеграції (Тейлор: 46). Наслідком змін може бути також усамітнен-
ня та лицемірство, надто тих, хто вдає, що вірить у Бога. Ранній поетичний 
твір Ларкіна «Fiction and the Reading Public» близький у визначеннях  
до більш пізніх. Відмінною є точка зору у віршах «Church Going» (1954) та  
«A Stone Church Damaged by a Bomb» (1943). Це стримана рефлексія щодо 
тепе рішнього та майбутнього церкви як інституту, яка втілена в образі 
провінційного собору. Таким чином, не доводиться говорити про релігій-
ність Ларкіна як щось стале, а тим більше однозначне, як і некоректним 
було б означувати його як атеїста чи віруючу людину. Більш коректним, 
гадаємо, є Гофпорове визначення – «переважно скептичний Ларкін», що рів-
нозначно наближає і віддаляє його від обох виборів. 

Усі ці попередні зауваги створюють контекст пропонованого аналізу 
вірша Ларкіна «Відвідини церкви» й визначають його мету: з’ясувати, яким 
чином релігійний скептицизм конструюється в тексті та якими є його на-
слідки. Тож без глибинного читання цього твору не обійтися. Ключовим, 
«тримальним» образом у ньому є собор. Відтак, було б доречним також 
співставити значення цього тропу у творах Ларкіна та Ґолдінґа («Шпиль»). 
Звичайно, нас цікавлять й інші тропи і прийоми, які використано у творі з 
метою вибудови скептичного виміру. Як наукова проблема, релігійний 
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скептицизм у поезії Ларкіна чи в сучасній англійській поезії назагал донині 
не ставав предметом спеціального дослідження, хоча літературно-критич-
на рецепція програмного твору поета, який ми будемо далі аналізувати, є 
навдивовижу об’ємною та розмаїтою.

Гадаємо, «Відвідини церкви» Ларкіна прочитується як метафора онто-
логічного стану непевності, у якому опинилися не лише інтелектуали його 
покоління, а й ті критично мислячі люди, які вже не могли сприймати хрис-
тиянство як беззаперечну ідеологію, але й не були готові відмовлятися 
від духовності, яка із цим християнством була пов’язана. У цьому стані, 
сказати б, in-between ліричний герой спонукуваний іти до храму і через 
внутрішній діалог виробляти нове розуміння віри. 

Темою «Відвідин церкви» є процес, точніше два процеси. Перший про-
цес – це, як мовиться в заголовку, відвідини ліричним героєм («Я»-
оповідачем) церкви, він вкладається в ланцюг цілком звичних і зрозумілих 
дій: «step inside», «move forward», «run my hand around the font», «mountіng 
the lectern», «peruse a few... verses», «back at the door», «sign the book», 
«donate an Irish sixpence»105. Другий процес – рефлексія ліричного героя, і 
це не зовнішня, а внутрішня дія, адже вона відбувається в його свідомості 
й розпочинається одразу після відвідин, щоправда, не поточнюється, чи 
наратор знаходиться ще у храмі чи вже вийшов з нього. Другий процес 
раціоналізує, прояснює перший – поштовх до цих та, як з’ясовується зго-
дом, попередніх частих відвідин храму, бо те, що він сюди приходить, для 
нього самого – вчинок ірраціональний. 

За формою вірш утворений сімома дев’ятирядковими строфами, які є 
не розгортанням наперед відомої позиції наратора, а представляють контр-
ольовану спонтанну думку в її розвитку. Еволюція цієї думки, збагачена 
потужною емотивною складовою, відображена в тричастинній структурі 
твору. Ідея руху, зміни закладена відпочатково – ще в заголовку. Його се-
мантика поєднує відмінні значення, створюючи риторичний ефект. Читач 
може розуміти відвідини церкви як багатовікову практику віруючих людей 
ходити щотижня до церкви на месу (going to church). Водночас у цьому русі 
розпізнаваною для нього є ще одна конотація – поступового занепаду 
церкви, тобто церкви, яка «йде» (church is going), зникає. Очевидно, що 
герой не мав на меті відвідувати месу, але опинившись усередині, уважно 
роздивляється довкола й фіксує сліди руйнації давньої споруди. Те, що цей 
занепад розпочався недавно, читачеві стає зрозумілим у той момент, коли 
наратор роздивляється «the roof <…> almost new» і вагається з відповіддю: 
«Cleaned, or restored? / Someone would know: I don’t». 

Ліричний герой скептично ставиться до релігії, у цьому читач упевню-
ється «з порога» – у 1–2-й строфах вірша. 

105 У часописі «Новая юность» (2010) опубліковано «Відвідини храму» в росій-
ському пер. Бориса Лейві (Новая Юность. – 2010, № 1 (94). На жаль, при перекладі 
втрачається нюансування динаміки думки, яке нас якраз цікавить.
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Once I am sure there’s nothing going on
I step inside, letting the door thud shut.
Another church: matting, seats, and stone,
And little books; sprawlings of flowers, cut
For Sunday, brownish now; some brass and stuff
Up at the holy end; the small neat organ;
And a tense, musty, unignorable silence,
Brewed God knows how long. Hatless, I take off
My cycle-clips in awkward reverence,

Move forward, run my hand around the font.
From where I stand, the roof looks almost new –
Cleaned, or restored? Someone would know: I don’t.
Mounting the lectern, I peruse a few
Hectoring large-scale verses, and pronounce
’Here endeth’ much more loudly than I’d meant.
The echoes snigger briefly. Back at the door
I sign the book, donate an Irish sixpence,
Reflect the place was not worth stopping for.

Вірш розпочинається in medias res – перш ніж увійти всередину, герой до-
певнюється, що в будівлі нікого немає, а щойно опинившись усередині, 
причиняє за собою двері – очевидно, через те, що із самого початку не 
бажає ототожнювати себе зі спільнотою віруючих, котрі приходять до 
церкви на богослужіння чи з іншої нагоди. Йому важливо бути тут на само-
ті. Уважно розглядаючись довкола, підмічає деталі і в такий спосіб «інтимі-
зує» цей, здавалося б, уповні соціальний простір, це також суґестує від-
чуття обраної причетності читача до описуваних ним імпресій. Примітно, 
що ліричний герой поводиться не як поціновувач архітектури – не шукає у 
храмі естетичної насолоди, зрештою, обирає невеличку церкву, яких бага-
то, про що свідчать характеристики тамтешнього органа («the small neat 
organ»). Власне те, що фіксує його погляд, вибудовує картину простору 
храму, а не відтворює його декоративного оздоблення. Чоловік зняв би 
капелюха, але його не має, тож знімає велосипедні кліпи, далі омиває руки 
в купелі, що біля входу. Останнє свідчить якщо не про повагу до церковних 
обрядів, то, принаймні, про чемність, очікувану від парафіянина, або ж 
про те, що ритуали ще мають для нього певне значення – за ним-бо в цей 
момент ніхто не пильнує. «Неоковирною повагою» (awkward reverence) 
вона видається йому самому. 

Такі дії та оптика зору акцентують відстороненість від релігії, вибудову-
ють «скептичну дистанцію» між «зневіреним» героєм (Alvarez) та церквою. 
Частиною цієї тактики є використання низки тропів. Оповідач уникає ре-
лігійної лексики, використовуючи перифраз – замінює назви предметів 
вказівками на їхні ознаки – «seats» замість «pew», «stone» замість «sculp-
tures», хоча згодом демонструє добру обізнаність з цього предмета, що 
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визначаємо як вторинну номінацію описового характеру в секуляризова-
ному регістрі. Уживає різновид метонімії – літоту, зменшуючи величину, 
значення предмета, які пов’язані з церковними практиками: «little books» 
на позначення псалтиря та молитовника, «some brass and stuff», маючи на 
увазі Розп’яття та інші предмети, які використовуються під час богослужін-
ня, «at the holy end» – замість вівтаря, «nothіng going on» – про месу та 
церковні обряди. У наступних строфах наратор зберігає цей прийом змен-
шення, аби уникнути слова «церква». Іронію вжито на позначення недолу-
гості поведінки чоловіка всередині храму. Він заходить на кафедру і звідти 
виголошує декілька рядків із церковної проповіді, при цьому найгучніше 
вимовляє рядок «Here endeth», але ефект виявляється протилежним до очі-
куваного – замість урочистості, з якою мало би пролунати останнє речення 
проповіді, у відповідь чутно: «The echoes snigger briefly». Ясна річ, відлуння 
не «хихикає», це персоніфікація і вона вказує на недоречність, комізм 
героя, котрий занадто голосно викрикує. 

Ліричний герой невипадково цитує останній рядок проповіді, у цьому 
контексті алюзію «Here endeth» тлумачимо як поклик на думку соціологів 
про загальне падіння інтересу до релігії у Великій Британії. Ще один мар-
кер зневіри в такому релігійному інституті, як церква знаходимо напри-
кінці 2-ї строфи: повертаючись до виходу, герой кладе в тацю ірландську 
монету, яка тут, в Англії, нічого не вартує. Те, що він офірує церкві монету, 
яка не має цінності, читач тлумачить двояко: як вияв неповаги до церкви і 
як те, що офірування церкві не має жодної цінності. Незрозуміло також, 
чи він зневажає чи кривить душею в оцінках церкви, коли каже, що це лише 
«Another church», адже далі у 3-й строфі зізнається: «Yet stop I did: in fact  
I often do». Непевність постає одним із інструментів «скептичної дистан-
ції», яку автор вибудовує у 1–2-й строфах, щоб підготувати читача до ви-
сновку в останньому рядку – «Reflect the place was not worth stopping for», 
який можна інтерпретувати як квінтесенцію умонастрою британського 
суспільства 1950-х, що формулювало нову точку зору на релігію. Тож коли 
Ларкіна називають голосом покоління, то «Відвідини церкви» формулюють 
смисли: покоління, яке з недовірою, а часом і зі зневагою ставиться до ре-
лігії, покоління, яке зробило поворот до секулярності і позбавило релігію 
монополії на пояснення дійсності, статусу загального світогляду, єдиного 
джерела цінностей, покоління, яке поступово марґіналізує віруючу люди-
ну. Сучасний контекст віри чи невіри в поетичному творі Ларкіна є «реф-
лективним», за визначенням Чарльза Тейлора (Тейлор: 13). «Релігія чи її 
відсутність – тепер здебільшого приватна справа», – пише він у книзі «Се-
кулярна доба» (2007). Своєю чергою, ліричний герой Ларкіна демонструє, 
яким чином це може відбуватися; його недовіра трансформується у реві-
зію взаємовідносин з релігією у вимірах власного досвіду. Власне останнє 
є предметом рефлексії наратора в наступних п’яти строфах аналізованої 
поезії. Те, що він змінює своє рішення і затримується в церкві чи коло неї, 
є пролептичним до більш фундаментальних змін. 
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Якщо у 1–2-й строфах наратор зосередився на перцепції, на враженнях, то 
у 3–7-й строфах переважає рефлексія, яка є відпочатково комунікатив-
ною. Він формулює низку запитань, відповіді на які мають врешті-решт 
прояснити квазіпитання: щó, власне, спонукає його – людину, яка скептично 
ставиться до релігії, часто приходити до храму? Цій інтенції підпорядкова-
на й мова вірша – зрозуміла, загальнодоступна, вона не містить складної 
професійної лексики. Критики навіть полічили кількість слів, які пов’язані 
з релігією, і нерелігійні слова, і констатують їхню збалансованість (Lerner: 
19). Архітектоніка вірша, співвіднесення його частин вказує на те, що 
мірку вання щодо відвідин церкви цікавлять наратора більше, ніж самі від-
відини, по-перше, і, по-друге, – це вже за Девідом Г’юмом – основою мір-
кування про світ він зробив власні відчуття.

Wondering what to look for; wondering, too,
When churches will fall completely out of use
What we shall turn them into

Починаючи з 3-ї строфи питання про себе трансформується в питання про 
всіх. На щó перетворяться ці споруди в майбутньому? – запитує наратор, 
під майбутнім маючи на увазі вже не лише себе, а наслідки процесу, учас-
ником якого є він сам, коли віра перестає бути успадкованою, з комунітар-
ного вибору перетворюється на вибір індивідуальний. Про те, що зміщення 
в бік соціалізованого простору відбувається, засвідчує і динаміка вживання 
займенника «я»; починаючи з 3-ї строфи вона зменшується: у 1-й, 2-й – 3, 4 
рази відповідно, у 3-й – 2 рази, у 5-й, 6-й – 1 раз, у 4-й, 7-й – жодного разу. 

Перспектива церкви в секуляризованому суспільстві виглядає з точки 
зору ліричного героя таким чином: «We shall keep / A few cathedrals 
chronically on show / Their parchment, plate and pyx in locked cases», – каже 
він, стосовно решти «let the rest rent-free to rain and sheep». Примітно, що 
він пов’язує з церквою не лише християнську віру, а й упередженість, і по-
точнює, кого саме має на увазі: це ті, хто приходять сюди, аби «To make 
their children touch a particular stone; / Pick simples for a cancer; or on some 
/ Advised night see walking a dead one». Тож, як помре віра, забобонність та 
невіра, тоді, на його думку, на цьому місці запанує природа: «Grass, weedy 
pavement, brambles, buttress, sky», яка перетворюватиме церкву на «A shape 
less recognisable each week, / A purpose more obscure». Багатообіцяюча, з 
точки зору нових смислів, бінарна опозиція «природа–церква», заявлена в 
цій строфі, не отримує подальшого розвитку, – чи то через те, що основ-
ний інтерес наратора лежить у площині сьогодення, чи тому, що ймовір-
ність такого сценарію видається наразі химерною. 

Тим часом наратор формулює наступне запитання: «I wonder who / Will 
be the last, the very last, to seek / This place for what it was». Те, що питання 
про долю церкви є питанням про майбутнє, непрямо доводить, що нині 
християнську релігію все ж сприймають, її обирають. Стосовно майбутньо-
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го власний горизонт очікування наратор окреслює із сарказмом: «one of 
the crew / That tap and jot and know what rood-lofts were? / Some ruin-bibber, 
randy for antique, / Or Christmas-addict, counting on a whiff / Of gown-and-
bands and organ-pipes and myrrh?» Цей ланцюжок завершується несподі-
ваною альтернативою: «Or will he be my representative». 

На якийсь час оповідач спрямовує увагу до себе – аби розтлумачити, і 
цього разу без іронії, хтó ще може бути тим останнім відвідувачем церкви: 
«Bored, uninformed». Ці автохарактеристики релігійного скептика сусідять 
з його прагненням до «this cross of ground / Through suburb scrub». Як відо-
мо, кількість британців, котрі відвідують месу, від 1950-х невпинно змен-
шувалась, але у випадку ларкінівського героя секуляризація не означала 
втрату потреби приходити до храму. І ось як він для себе це пояснює: саме 
тут поєднуються в одне ціле знакові події в житті людини – одруження, на-
родження та смерть. Тепер очевидно, що наратора ваблять у стіни давньо-
го храму духовні виміри віри. І саме через це він до цього часу уникав 
слова «церква», як і уникав згадок про Бога, за винятком хіба що на по-
чатку, коли згадував про «Brewed God». У цій же 6-й строфі маємо три 
різні синекдохи (і це найбільша їх кількість у вірші), які є посиланням на 
церкву: «cross of ground», «special shell», «barn». Цей аспект релігійного 
скептицизму актуалізує намір наратора не відкинути, як це принаймні ви-
давалося на початку, а переосмислити значення церкви у нових реаліях 
«постхристиянської» сучасності і підготувати читача до тієї виробленої 
ним самим альтернативи, як цього вимагає «етика автентичності» (Тей-
лор), яка постане в заключній частині вірша. «It pleases me to stand in silence 
here», – звіряється наратор. Співставлення конотацій образу тиші у третій 
частині та на початку експлікує рух наратора від «неоковирного» до шано-
бливого ставлення до храму. 

Cемантика образу тиші в 6-й строфі контрастує із семантикою цього 
образу в 1-й строфі. Якщо на початку «And a tense, musty, unignorable 
silence» суґестує ідею непроникності, важкості, то потім вона є приємною, 
комфортною. Зникає потреба викрикувати щось, бо нівелюється потреба 
утримувати «скептичну дистанцію». Крім того, тиша на початку вірша є 
відчуттєвою, у ній більше фізичного переживання, а в третій частині вона 
отримує духовний, філософський вимір. Зміну «неоковирної поваги» на 
щонайменше поважливе ставлення пов’язуємо з віднайденням наратором 
нових смислів церкви, вона бачиться як наслідок внутрішнього діалогу, 
який відбувся під час, як вважаємо, відвідин церкви («going to church», а не 
«church is going»). У фінальній строфі наратор формулює резюме своїх 
роздумів:

A serious house on serious earth it is,
In whose blent air all our compulsions meet,
Are recognised, and robed as destinies.
And that much never can be obsolete,
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Since someone will forever be surprising
A hunger in himself to be more serious,
And gravitating with it to this ground,
Which, he once heard, was proper to grow wise in,
If only that so many dead lie round.

Ключова думка завершальної 7-ї строфи, як і вірша в цілому, сформульова-
на в її першому рядку і має афористичне наповнення. Автор надає особли-
вого значення епітету «серйозний», уживаючи його в заключній строфі 
тричі. Британський дослідник Лоуренс Лернер (Сасекс) звертає увагу на те, 
що аж до ХІХ ст. слово «серйозний» означало «релігійний» (Lerner: 18). За-
стосування цього значення перифразовує згаданий рядок таким чином: 
«релігійний дім на релігійній землі». Застосована лексична анафора під-
силює засадничу думку. Це дає підстави стверджувати, що в ревізії значен-
ня релігії в повоєнній Британії, яку здійснив Ларкін у «Відвіди нах церкви», 
церква постає більше, ніж культурною пам’яткою, це – життєво важливий 
духовний осередок, у якому «all our compulsions meet», бо тут вони «аre 
recognised, and robed as destinies». А що таке доля (destiny)? Хіба вона не 
містить ідеї знов-таки божественної напередвизначеності? Принаймні, у 
такій новій якості – місця, яке допомагає втамовувати «голод бути серйоз-
ним», храм ніколи не стане «obsolete». Наратор лише тепер ладен усвідомити, 
що саме цей «голод» принадив його сюди – «to this ground», до цієї землі чи 
до церкви, якщо «to this ground» тлумачити як редуковану форму синекдо-
хи «this cross of ground» у 6-й строфі. Такою власне є відповідь на сформу-
льоване стрижневе в поетичній рефлексії питання: «Who Will be the Last… 
to Seek this Place for What it Was?»

То поезія Ларкіна дає підстави до віри чи до невіри? Інтерпретуючи зна-
чення фінальної строфи, слушними в цьому зв’язку бачиться міркування 
М.В. Цвєткової про те, що думка у віршах англійського поета завжди роз-
вивається за законами логіки – це відповідає естетиці «Руху», при цьому 
жодну з проблем поет не вирішує однозначно (Цветкова: 8). Поділяючи 
точку зору дослідниці, вважаємо, що і проаналізований вірш не містить 
однозначної відповіді, у ньому окреслено дві відповіді. Наратор не згадує 
про Бога, але очевидно, що він і надалі навідуватиметься до храму, він – не 
атеїст, імовірно, він відкритий до релігійної віри, хоча охоче бачить у ній 
певні трансцендентні виміри. Ми погоджуємося з тезою російсько-німець-
кого літературознавця Олексія Макушинського про домінування двоїстос-
ті в ларкінівському вірші, але по-іншому, ніж він, визначаємо її якість. Ма-
кушинський вважає, що «почуття власної непричетності до цієї [релігійної] 
сфери сусідить з обережним інтересом до неї, з прихованою симпатією» 
(Макушинский). Вважаємо, що якраз рішуче перевизначення власної при-
четності до релігійної сфери є предметом дій і рефлексії наратора – від 
постановки питання до формулювання відповіді, а це напевне більше, ніж 
«обережний інтерес» чи «прихована симпатія», бо йдеться про віднайден-
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ня нових смислів собору як духовного осередку в секуляризованому су-
спільстві повоєнної Великої Британії. 

Насамкінець повернімося до заголовка вірша, аби подивитися на його 
смисли post factum. Образ церкви у вірші Ларкіна має потужне семантичне 
поле, і в цьому зв’язку актуалізує потужну пам’ять образу. Крім того, це 
засіб індивідуації ліричного героя – скептика, котрий спершу більше не-
свідомо, аніж свідомо, не бажає відмовлятися від віри, а далі здійснює 
власний пошук взаємовідносин з релігією пращурів і робить це в тому пу-
блічному просторі, який найбільше пов’язаний з вірою як практикою – у 
церкві, навіть якщо ширший простір – громада, суспільство – цьому не 
сприяє. Церква у вірші Ларкіна є синекдохою – ідеться про принцип Pars 
pro toto, тобто заміну назви предмета його частиною, коли релігія замінена 
культовою спорудою. Таким чином, собор – той поетичний образ, який 
презентує цілісний об’єкт. Використання цього інструменту розширює 
контекст ситуації ліричного героя, виводячи за межі індивідуальної, і під-
готовлює читача до розмови про феномен віри не як певний комунітарний 
вибір, що до того ж стає дедалі непевнішим, а як свідому індивідуальну дію, 
що узгоджується з «етикою автентичності». Стосовно соціокультурних 
імплікацій 1950-х, можемо стверджувати, що секуляризація, яка розпоча-
лася в повоєнній Британії й отримала належний супровід у літературних 
практиках, не може бути редукована до негації ролі релігії, вона виявля-
лася в тому числі у полеміці, у пошуку сучасних варіантів взаємовідносин 
з нею. Через інстанцію «Я»-оповідача автор спонукає читача до бесіди, а 
не до негації. 

І в романі Ґолдінґа «Шпиль», і в поезії Ларкіна «Відвідини церкви» по-
лісемантичний образ церкви є стрижневим. У першому випадку він – сим-
вол утвердження віри, у другому – зберігаючи традиційні смисли, доповне-
ний новими – такими, що пов’язані з сумнівом щодо віри. У той час як 
Ґолдінґовий протагоніст увінчує храм шпилем, Ларкіновий у вже давно 
збудованому розмірковує над тим, щó робити з ним тепер, коли віра по-
хитнулася. Очевидно, що у цих двох творах британської літератури пара-
лелізм із зворотним розташуванням є передовсім покликом на епохи – на 
Середньовіччя, яке розбудовує віру, і на повоєнне ХХ ст., яке охоче секу-
ляризується, відповідно. Таким чином, маємо антитезу «християнський–
постхристиянський». Але хіазм утримується хіба що на стартових позиці-
ях, бо, так само як настоятель Джослін, ліричний герой вірша сповнений 
сумніву, – полеміка про віру в обох випадках стає полемікою про індивіду-
альний вчинок і наприкінці отримує очікуване завершення, у кожного 
воно своє, але зрозумілим для обох літературних персонажів є й те, що 
воно невід’ємне від вибору покоління або епохи. 

Підіб’ємо підсумки. Результати проведеного аналізу полемізують з 
усталеними прочитаннями. «Зневірений, знуджений» (Alvarez) ліричний 
герой поезії Філіпа Ларкіна «Відвідини церкви» (він же наратор) не відки-
дає релігію своїх пращурів, хоча до цього його спонукає соціокультурний 
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контекст повоєнної Великої Британії, а ревізує її в аспекті функціонування 
церкви – у межах власного досвіду, а не в полеміці з теологами. Вірш, по-
при чуттєву експресію, не є настроєвим – це струнка, вибудувана за зако-
нами логіки інтелектуальна конструкція. Мові вірша притаманні точність і 
конкретність, гранично простий нормативний синтаксичний лад. Хоча 
композиційну будову вірша – сім строф по дев’ять рядків у кожній – можна 
інтерпретувати як поклик на християнський символізм, відповідно до 
динамі ки змін ліричного героя вірш поділяємо на три частини: 1–2-га стро-
фи – декларація релігійного скептицизму, 3–5-та – раціоналізація сумніву, 
6–7-ма – формулювання наратором нової позиції, яка є також відповіддю 
на його ірраціональні дії в першій частині. Динаміка героя-оповідача узго-
джується з ідеєю процесу, яка у природі скептицизму. Ліричний герой, ко-
трий концентрує в собі досвід свого покоління, – це уособлення свого по-
коління і тоді, коли демонструє відкритість до релігії як одного з можливих 
варіантів нових відносин з християнством. Усе це дає підстави критично 
ставитися до існуючих атеїстичних прочитань вірша, і, зрештою, будь-яких 
інших, які, сказати б, монополізують його значення. Поетика релігійного 
скептицизму представлена широким спектром тропів, стилістичних прийо-
мів та засобів характеротворення. Передовсім інструментом скептичного 
є іронія, яка є і невід’ємною частиною стилістики творів Ларкіна. «Скеп-
тична дистанція» вибудовується завдяки застосуванню таких тропів, як си-
некдоха та інших різновидів метонімії, літоти, перифраза, сарказму, ка-
ламбура. Використана релігійна образність урівноважена світськими кон-
цептами. Фінал твору не може бути витлумачений однозначно. 

Насамкінець – щодо релігійності поета. Навіть якщо погодитись, що 
Філіп Ларкін – атеїст, це однак не позбавляє багатьох його творів релігійних 
смислів. Вони не випадкові, а свідомо закладені автором, бо такою є форма 
релігійного скептицизму, яку виробив для себе Ларкін. Подібно до героя 
«Відвідин церкви», він хоч і демонструє неповагу до релігії, яку отримав як 
частину батьківського виховання, але й виказує глибоку, приховану потребу 
віри в Бога. Ключова теза: людина не може без віри. Поетична рефлексія 
Ларкіна доводить слушність думки Джеймса Вуда про «флуктуації віри», 
яку літературознавець кваліфікує як традицію в англійській літературі.

18. «Добра робота» Д. Лоджа:  
про «тих, що схиляються на користь віри»

Літературно-критичний дискурс Великої Британії питання релігійності 
Девіда Лоджа, як і католицизму в його романах, визначає по-різному. Одні 
(Crone, Woodman) вважають його невід’ємною частиною традиції самобут-
нього англійського католицького роману, що бере початок у вікторіанській 
літературі. Інші дослідники (Brennan) переконані, що хоча католицька тема 
домінує в романах письменника, вона все ж не враховує цілком світські 
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аспекти його художнього інтересу. Третій вектор означень пов’язує Лоджа 
з т. зв. «духовною літературою» (spiritual literature) (Bergonzi). До цього 
«різноголосся» пропонуємо додати ще один, який окреслює скептичний 
вимір його творів. 

Гадаємо, Девід Лодж – із тих письменників, котрі забезпечують зв’язок 
між культурою релігійною та нерелігійною (чи антирелігійною), – завдяки 
своїй скептичній настанові, яка діє на два фронти одночасно: чинить опір 
принциповому відчуженню релігії і не сприймає католицтво як таку інсти-
туцію, яка вважає, що зміна засад їй лише нашкодить. Власна формула 
ідентифікації «емансипованого» католика така: «католик-агностик до пев-
ної міри» (Лодж 2001: 214–215). Філософський словник пояснює агно-
стицизм як настанову, згідно з якою неможливо однозначно довести відпо-
відність пізнання дійсності106. У лоджівській формулі агностицизм має 
смислове уточнення – «католицький». Це, по-перше, утримує його від 
крайнього ступеня агностицизму, характерного для сучасної філософської 
думки, зокрема, коли лунає заклик щодо відмови від поняття реальності, 
натомість пропонує розглядати різні модифікації людської свідомості і 
мови в їхній відносності. По-друге, чітко маркуючи релігійний контекст, 
стверджує такий погляд на світ, який не вимагає знати про існування Бога, 
але вірить у його існування. Зауважимо, що таке співвідношення знання 
та віри зближує «католицький агностицизм» з духовним агностицизмом. 
Філософія підказує, що за цього сценарію можна говорити і про агностич-
ний сумнів або агностичний скептицизм, тобто ситуації, коли людина має 
віру, що Бог існує, без міркувань. Зрештою, не слід забувати, що маємо 
справу із судженнями письменника, а не філософа, тож не філософські 
системи – радше його власний досвід слугує підставою для узагальнень та 
визначень, і не непроникні максими, а хитке балансування між різними 
полюсами. Література має тривалі і складні відносини з різними галузями 
науки. Їх визначали по-різному, одна з новітніх удалих спроб належить 
Ноа Хомському. Він порівняв можливості літератури, а саме жанру рома-
ну, з можливостями психології: «It is quite possible <…> that we will always 
learn more about human life and personality from novels than from scientific 
psychology» (Chomsky). Таким чином, якщо наука прагне сформулювати 
загальні, універсальні правила, то твір літератури відображає індивідуаль-
ний досвід, який завжди є унікальним і суперечливим. Для романіста, з 
точки зору Дж. Вуда, «a messy error might be much more interesting». За 
логікою Хомського, роман «Добра робота» міг написати лише Д. Лодж, а 
теорема про суміжні кути була б сформульована так чи так. 

Є в лоджівських визначеннях віри поклик на ще одного британського 
письменника, так само, як і він, представника «католицького роману» – 

106 До слова, термін «агностицизм» був запропонований ще Т. Гакслі на позначен-
ня непізнаваності того, що не може бути виявлене безпосередньо як сенсибельне 
(предмет почуттєвого сприйняття), і на цій підставі хибності усього інтелігібельно-
го. Ясна річ, підстави до цього терміна існували ще задовго до Гакслі.
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Ґрема Ґріна. В його оцінках Ґрінової прози завжди прочитується осмисле-
на і жадана спорідненість з ним. Про свою симпатію до талановитого ро-
маніста, літературного оглядача, кінокритика та есеїста, людину гострого 
розуму Лодж говорив неодноразово, зокрема, в есеї «Різні життя Ґрема 
Ґріна» (1996). У ньому, окрім літературознавчих міркувань, містяться ко-
ментарі фактів біографії письменника, спогади про стосунки з метром, які 
склалися ще в 1970-х. Автор вважає за необхідне зазначити, що з Ґріном та 
ще з одним представником старшого покоління романістів – Івліном Во він 
пов’язаний і духовно, і віросповіданням. 

Оскільки я був католиком, який отримав відповідне виховання, чимале зна-
чення для мене мало й те, що обидва вони прийняли католицтво і підіймали у 
своїх творах теми католицизму. <...> завдяки цим письменникам, відобра-
жений у літературі католицизм став цікавим, привабливим і престижним. 
Скидається на те, що у сучасному світі, який не мав ні англіканських, ні мето-
дистських письменників-романістів, стало можливим говорити про існування 
такої фігури, як письменник-католик. (Лодж 2001: 210–211, виділено нами. – Л.М.)

Лодж уважно прислухається до відгуків духовного наставника на власні 
твори. В есеї міститься спогад про те, як він, аби дізнатися думку Ґріна про 
роман «Як далеко ти можеш піти?», надіслав йому рукопис. Той був зди-
вований прочитаним, адже йому ніколи не доводилося зустрічати таких 
католиків, про яких мовиться в романі. Заочно відповідаючи на критичний 
коментар, Лодж зверне увагу на відмінності між католиками його поко-
ління та Ґрінового. Лінію водорозділу, переконує він, провів Другий Вати-
канський собор 1962–1965 рр., який значно оновив церкву. Лодж – пара-
фіянин тієї церкви, у якій є «богослужіння сучасною мовою, є церковні 
піснеспіви у супроводі гітари, є піші марші на підтримку місіонерства, 
служби дома, недільні вечори для неблагополучних родин, харизматичні 
молитовні групи» (там само: 214). В есеї «Різні життя Ґрема Ґріна» Лодж 
зазначає, що християнська віра Ґріна впродовж життя змінювалася:

<...> його власна віра в Бога зазнає змін і виснажується. Якщо раніше він на-
зивав себе «пишучим католиком», то тепер підібрав інше визначення: «като-
лик-агностик». В одному з інтерв’ю він проводить межу між релігійними пере-
конаннями, яких позбувся, і вірою, яку зберіг, хоча ця остання радше нагадує 
тужливу надію на те, що вся християнська міфологія зрештою чудесним чи-
ном обернеться правдою. Я і сам, мабуть, у чомусь католик-агностик (або аг-
ностик-католик), але мені все-таки здається, що найсильніші і такі, що витри-
мали перевірку часом, є ті романи Ґріна, в яких він без будь-яких компромісів 
дотримується канонічного вчення про Боговтілення і кінець світу; ні він, ні я 
в період нашого знайомства вже не поділяли подібних поглядів. (там само: 
214–215, виділено нами. – Л.М.)

Свідченням духовної близькості Лоджа та Ґріна, як бачимо, є сприйнята 
Лоджем така конфігурація, в якій релігійні переконання (belief) хоч і втра-

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

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


197

Таксономія сучасного літературного скептицизму

чаються, але зберігається віра (faith), а вона, у свою чергу, «через тужливу 
надію» утримує довіру до християнської доктрини. Це почергове мерехтін-
ня станів викристалізовує форму релігійного скептицизму самого Лоджа, 
сучасного практикуючого англійського католика, яку визначили різною 
мірою такі фактори: власний індивідуальний досвід зрілої особистості, 
спадок виховання, здобутий у католицькій родині та в освітніх закладах, і 
його переосмислення у зрілому віці, вроджений скептицизм англійців, епоха 
з її недовірою до ідеологій, ґенераційний фактор та літературна традиція. 

Якщо в есеї Лодж визнає, що й сам до певної міри «католик-агностик» 
або «агностик-католик», як поточнює в дужках (таке уточнення сприйма-
ється і як прояв характерного лоджівського гумору або як елемент гри, 
навіть обережної полемічності зі старшими колегами), то в бесіді з Бернар-
дом Берґонці, яка відбулася в 1992 р., свідомо окреслює межі власного 
релігійного скептицизму: він залишається парафіянином католицької церк-
ви, та все ж у питаннях кінечної реальності, яка ховається за символізмом 
літургії та священних книг, пристає на позиції агностицизму – не вимагає-
бо знати про існування Бога, але вірить в його існування (Bergonzi 1992). 

У міркуваннях Лоджа про релігію Берґонці вбачає ширший контекст, 
аніж діалог з Ґріном, а саме – «дух теологічного модернізму поч. ХХ ст. 
<...>, який відмовився від традиційної католицької картини світу, з якою 
виріс, адже вона надто буквальна та антропоморфна, водночас наполягає 
на тому, що релігійна мова має значення» (Bergonzi 1994: 111). За словами 
дослідника, письменник тлумачить її як одвічний символічний та умогляд-
ний спосіб, у який ми артикулюємо суперечності та тривоги, що лежать в 
основі стану людини, бо якщо віра стає проблематичною, то залишається 
надія. Хоча Лодж скептично ставиться до тієї католицької картини світу, 
якої з дитинства був навчений у родині та у школі, усе ж залишається апо-
логетом надії і переконаний, що релігійна мова має значення. Він не бе-
реться ці значення розкривати, але авторські симпатії вряди-годи просві-
чують у діалогах романних персонажів (про це детально згодом).

Ще з часів його дебютного роману «Кіношники» (The Picturegoers, 1960) 
англійські католики цікавлять Лоджа передовсім як певна соціальна та 
культурна меншина, що відповідає загальній тенденції зацікавленості бри-
танського роману релігією більше як соціальним явищем, аніж як джере-
лом фундаментальних цінностей, яка бере початок у ХІХ ст. (ibid.: 109). Тут 
варто було б згадати імена англійських романістів Джейн Остін та Джордж 
Еліот, котрі створили яскраві образи представників церкви. У романі «Кі-
ношники», події якого розгортаються у південному Лондоні, йдеться про 
життя католиків – представників робітничого та середнього класів. У ко-
мічному річищі автор коментує ставлення католиків до контрацепції у 
зв’язку з її забороною церквою в романі «Британський музей валиться» 
(The British Museum is Falling Down, 1965). Про особливості католицького 
виховання йде мова в романі «Зі схованки» (Out of the Shelter, 1970). Роман 
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«Як далеко ти можеш піти?» (How Far Can You Go, 1980) відслідковує долі 
католиків, представників середнього класу, від 1950-х до 1970-х. У «Доб-
рій роботі» (Nice Work, 1988) головними персонажами є «непевні» христи-
яни Вік та Робін, котрі, обговорюючи сьогоднішній стан справ з релігією, 
констатують її кволість. «Релігійна мовчанка» та перевизначення віри у 
світлі нових теорій – такими бачить Лодж форми втілення релігійного 
скептицизму у 1980-х. На початку 1990-х акценти змінюються. У романі 
1991 р. «Новини з раю» (Paradise News) католицька тема ускладнюється, 
ширшим стає діапазон проблемних питань: окрім реалій життя сучасних 
католиків, це й освіта та її зміст, засадничі положення віровчення, пере-
конливість ідеї антропоморфного раю для сучасного християнина тощо. 
Тож амплітуда способів художнього зображення сучасних католиків у ро-
манах автора 1960–2000-х років має широкий діапазон – від комічного, 
соціально насиченого до трагічного, філософічного, більш камерного. Ці 
зміни невід’ємні від змін у релігійному світосприйнятті самого Лоджа, у 
його ставленні до католицької церкви. Як зазначає російська дослідниця 
Ольга Масляєва, у художній творчості письменника знайшов відображен-
ня рух «від по-дитячому беззаперечної довіри і слухняності до розчарувань 
та сумнівів в інституційних питаннях віросповідання» (Масляева 2001).

Утім, «сумнів в інституційних питаннях віросповідання» не торує шлях 
до втрати віри, а є способом задекларованого самим Лоджем неприйняття 
догматизму. В інтерв’ю Джону Гафендену, яке письменник дав у березні 
1984 р. в рідному Бірмінгемі, відповідаючи на питання щодо відсутності в 
його романах очікуваних від письменника-католика моральних висновків, 
а надто повчань, відповів таким чином:

I certainly don’t think of myself as a dogmatic writer, someone who has a message; 
I would regard myself as a liberal, and in some ways a rather secular kind of liberal 
in spite of the fact that I’m a Catholic – I’m not the kind who wishes to persuade 
other people to accept his Catholic beliefs. (Haffenden: 152)

Намір не нав’язувати у своїх творах віру, ті чи інші формули людських 
стосунків Лодж пояснює не лише виробленою ліберальною позицією:  
«I think I am by temperament tentative, sceptical, ironic, and so that reflects 
itself in the structure and texture of what I write» (ibid.). Ідеться не про вроджені 
характеристики, а про інтелектуальний вибір або особи стісну настанову 
на «непевність, скептицизм та іронічність». За словами письменника, ця 
настанова реалізується в його письмі специфічними структурними рішен-
нями – відмовою від «формального завершення» чи логічного висновку; 
протиставленням досить різних, у тому числі й контроверсійних точок 
зору щодо актуальних питань – реформування церкви, теологічних диску-
сій; принципом антитетичності персонажів. Він стверджує, що його рома-
ни «тяжіють до бінарних структур», і підкреслює, що причиною того, чому 
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він протиставляє в тексті різні ідеологеми чи моральні імперативи, не є 
ухиляння (англ. evasiveness) від вибору на користь одного з них: «I hope it 
comes across in the novels more as honest doubt than as evasiveness» (emphasis 
added, ibid.) «Щирий сумнів», а не відсутність чи неспроможність зробити 
вибір автор закладає у свої романи. Це визначає його горизонт очікування 
щодо компетенції читача: лише вдумливий читач здатний зробити вибір. 
Письменник акцентує на тому, що він не пише лише для католиків. Тому, 
коли Лодж у цьому ж інтерв’ю резюмує, що «досліджує питання», а не 
«приймає рішення з цього питання», то в такий спосіб він афірмує свій ви-
бір на користь «щирого сумніву», який можемо кваліфікувати як «скептич-
ний імператив» письменника.

Ми уважніше придивимося до двох романів Девіда Лоджа – «Добра ро-
бота» та «Новини з раю». Роман «Новини з раю» (1991) бачиться як нова-
торський, – теологічною глибиною, філософічністю він відрізняється від 
«католицьких» романів письменника 1960–1970-х з притаманними їм со-
ціологічними акцентами. Цього разу тема релігії знаходиться у фокусі ін-
тересу, а опинившись на авансцені, отримує належний формальний супро-
від. Власне, ідеться про новий етап опрацювання католицької тематики 
письменником. Про місце роману в його творчості Меріен Кроу, автор 
ґрунтовної розвідки про сучасний стан англійського католицького роману 
«The English Catholic Novel Today» (2007) і про Лоджа як його ключову по-
стать, зокрема, зауважила: «<...> the serious exploration of the possibilities 
for faith in a postmodern age <...> make Paradise News a more nuanced, 
complex and theologically interesting novel than any of Lodge’s earlier work» 
(Crowe 2007)107. «Більш нюансоване, складне та теологічно насичене» свід-
чить про дедалі глибше занурення письменника в «католицький матеріал», 
у той час як «дослідження можливостей віри у добу постмодернізму» 
перед бачає розмову про те, яким чином і наскільки успішно сучасний 
християнин відповідає на виклики епохи, яка послідовно відмовляється від 
релігії. Ці зміни у тлумаченні проблеми віросповідання почали набувати 
обрисів у більш ранньому романі «Добра робота» (1988), у певному сенсі 
він перехідний, бо враховує нові соціокультурні реалії Великої Британії 1980-х. 

Тож з нього ми розпочнемо. «Добра робота» разом із романами «Акаде-
мічний обмін» та «Світ тісний» утворює трилогію. Вітчизняне і британське 
літературознавство розглядає цей літературний триптих у річищі жанру 
академічного або університетського роману – у численних працях, почи-
наючи від ґрунтовного дослідження творчості Лоджа (якщо говорити ще 
про радянське літературознавство, то це книга A.M. Люксембурга «Англо-
американская университетская проза» 1988 р., у вітчизняному – це кан-
дидатська дисертація 1999 р. О. Бандровської «Творчість Девіда Лоджа і 

107 Тут і далі у главі цит. за електронною версією цієї розвідки, точніше фрагмен-
ту, який представляє розділ про роман «Новини з раю»: «Intimations of Immortality: 
Catholicism in David Lodge’s Paradise News.
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англійський університетський роман 70–80-х рр. ХХ ст.»)108, а також роз-
відки І.Д. Васильєвої, О.Г. Сидорової, В.І. Новікова, О.Г. Масляєвої,  
О.А. Толстих, Н.М. Ченцової та ін.109 Зважаючи на наростаючу філологіза-
цію тексту та метатекстові ігри, притаманні романам трилогії, дослідники 
уточнюють їхню жанрову природу: «філологічний» (Новіков), «універси-
тетсько-філологічний роман» (Масляєва). «Добра робота» – це й соціальна 
комедія. М. Бредбері ставить Лоджа в один ряд з тими письменниками, 
котрі, на його думку, «практикують мистецтво скептичної та критичної ко-
медії», – Салманом Рушді, Ентоні Берджесом, Вільямом Бойдом, Майклом 
Фрейном (Бредбері: 387). Чи є скептична комедія жанровим утворенням, 
дослідник не поточнює, вочевидь «скептична» – не жанровий маркер, як, 
скажімо, побутова чи звичаєва комедія, ідеться про закладений у структу-
ру роману авторський скептицизм. 

Сюжетно-композиційні характеристики, протагоністи, художній часо-
простір, літературна саморефлексія «Доброї роботи», безперечно, на ко-
ристь, у першу чергу, цих уже усталених первнів жанрової структури ро-
ману. Але в ньому автор продовжує і студії релігії та віри. Увага критиків 
до цього аспекту виявилася менш прихильною. Так, у «Добрій роботі» від-
сутні образи священиків чи англійських католиків, як це було в ранніх ро-
манах, але є два промовистих епізоди, власне бесіди протагоністів про 
релігію та віру у зв’язку з моральністю в сучасному британському суспіль-
стві, і їх, вважаємо, достатньо, аби такий аспект актуалізувати в критич-
ному дискурсі. До цього заохочує сам автор, коли у книзі «Свідомість та 
роман: взаємопов’язані есеї» (2004), маючи на увазі себе і колег-критиків 
у 2-й пол. 1980-х, зауважує, що коли літературна критика перейшла у фазу 
постструктуралізму, її став менше цікавити формальний аналіз літературних 
текстів, «більше – тексти як основа філософських міркувань та ідео логічної 
полеміки» (Lodge 2004: х). Тож, якщо застосувати підхід Лоджа-критика до 
його власного роману, написаного в цей час, то двох фрагментів виявить-
ся достатньо, аби оприявнити «філософські міркування та ідеологічну по-
леміку» щодо стану справ з вірою та релігією сьогодні. 

Думка Б. Берґонці щодо «не вельми побожних» співвітчизників якнай-
краще відповідає суті романних католиків Д. Лоджа у «Добрій роботі». За-
головок відсилає до двох центральних образів роману – Віка Вілкокса та 
Робін Пенроуз, власне, до їхньої «доброї роботи», та це зрозуміло читаче-

108 Лоджівські студії останніх років у вітчизняному літературознавстві представ-
лені розвідками Оксани Узлової, котра звертається до пізніх романів письменника 
«Автора, автора» (2004) та «Людина багатьох талантів» (2011).

109 За останнє десятиліття російське літературознавство поповнилося значною 
кількістю дисертаційних досліджень, які вивчають категорію автора, поетикальні 
особливості романів Д. Лоджа. Це практично збіглося у часі з перекладами творів 
письменника російською. Перше видання його книги російською було здійснене у 
2000 р. – роман «Академічний обмін: повість про два кампуси», у 2002 р. – рос. 
переклад роману «Новини з раю», у 2003 р. вийшли ще два романи: «Думати» і 
«Терапія». Українською мовою романи Лоджа досі не перекладені.
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ві не одразу, а згодом, коли спершу синхронні, сюжетні лінії перетинають-
ся. Інші паратекстуальні елементи – два епіграфи, що передують основно-
му тексту, і ще шість «на порозі» кожного з розділів роману, є прямими 
цитатами з романів англійських письменників ХІХ ст.: «Дві нації» (1845) 
Бенджаміна Дізраелі, «Шерлі» (1849) Шарлоти Бронте, «Важкі часи» (1854) 
Чарльза Діккенса, «Фелікс Голт, радикал» (1866) Джордж Еліот та «Північ 
та Південь» (1855) Елізабет Ґаскел110. Інтертекстуальність «Доброї роботи» 
не обмежується ХІХ ст., але очевидно, що в такий спосіб автор акцентує 
свою спорідненість із традицією англійського роману, в якому соціально-
економічна проблематика є одним із пріоритетів художнього інтересу (це 
до питання про постмодернізм Лоджа). Тож твердження М. Бредбері у кни-
зі 1993 р. «Британський роман нового часу» про те, що творчість Лоджа 
слід розглядати в річищі традицій реалізму та експериментального реаліз-
му (Бредбері: 356), і щодо цього роману є істинним. Те, що автора стан 
справ у вітчизняній промисловості в епоху «тетчеризму» цікавить не мен-
ше, ніж тонкощі інтелектуальної думки, засвідчує зміст «Авторської заува-
ги», в якій він висловлює подяку керівникам промислових підприємств, 
котрі показали йому свої фабрики та офіси. У цій же заувазі поточнюється 
місце дії роману – вже знайомий читачеві з попередніх творів Раммідж, 
який «займає місце, де на карті знаходиться Бірмінгем». 

Вік Вілкокс – 45-річний виконавчий директор інженерної компанії 
«Прінґл та сини», яка розташувалася у промисловій частині Рамміджа. До 
неї він щодня дістається на своєму «яґуарі» (це один із численних у романі 
маркерів акцентуйованого співвіднесення Віком себе зі своєю соціальною 
групою – у високому та зниженому регістрах). Має родину: дружину-до-
могосподарку і трьох дітей. Прагматичний, працьовитий і просто-таки «за-
циклений» на філософії успіху (5)111, хоча і бідкається, що в цій країні не-
дооцінюють працю інженерів. Як промисловець не в першому поколінні, 
Вік сповідує поміркований британський шовінізм, що реалізується в наста-
нові купувати лише британське (тому обурюється, дізнавшись, що його син 
купує станки для гоління французького виробництва). Коли через погли-
нання його невеличкої компанії більшою він втрачає роботу, то опановує 
себе і готується розпочати власний бізнес з виготовлення одного з різно-
видів сучасного спектрометра.

Робін Пенроуз – 33-річна викладачка літератури в місцевому універси-
теті, авторка книги про вікторіанський індустріальний роман, написаної в 
дусі нової теорії літератури. Вона не лише називає себе «liberated woman», 
а й активно демонструє свою позицію феміністки – і членством у спільноті 

110 Про це детально у статті Ольги Толстих: «Функции эпиграфа в романе Д. Ло-
джа «Хорошая работа» (Толстых 2007). Дослідниця, на жаль, залишила поза увагою 
те, що вибір автора збігається з вибором центрального персонажа роману, що є 
сутнісною деталлю у проблемі «автор–герой».

111 Тут і далі у главі цит. тексту роману «Добра робота» за: Lodge D. Nice Work. – L.: 
Penguin Books, 1990.
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«Women’s Group of Cambridge», і соціальною поведінкою (приміром, про-
позицію молодого чоловіка допомогти нести сумки тлумачить не лише як 
ґалантність, яка вийшла з моди, а як неприйнятну ідеологему) (43). У полі-
тиці дотримується лівих поглядів і, на відміну від рідного брата Бейзіла, 
котрий відшукав своє місце в лондонському Сіті, не прагне заможності.  
На додачу, вона передплачує періодичне видання «Marxism Today». Саме 
ідеологічні вподобання Робін значною мірою визначають її відносини з ко-
легами. Вона соціально активна, бере участь у страйку проти, як на неї, 
руйнівної освітньої реформи Марґарет Тетчер, навіть якщо така її позиція 
є обтяжливою для кафедри, передовсім для завідувача Філіпа Сволоува.  
До соціального протесту вона підбурює і працівників промислової галузі. 
В академічному світі Робін знайшла схожих по духу; зі своєю подругою – 
соціологинею Пенні Блек – вони разом активно обурюються «цими чолові-
ками при владі» (61). У стосунках з чоловіками Робін воліє зберігати неза-
лежність, яка межує з ексцентричністю: відмовляється від шлюбу з Чарль-
зом (що з того, що батьки так хотіли би бачити її заміжньою?), відкидає 
пропозиції Віка про одруження. Її манера одягатися – практична. Збираю-
чись на першу зустріч з Віком, «емансипована жінка» не зраджує собі: 
вдягає брюки, заправивши їх «а ля козак» у високі черевики, грубої в’язки 
кардиган, на шиї – шаль, зверху стьобана куртка, на голові – капелюх зі 
штучного хутра в «російському стилі». Про підкреслену власну відпо-
відність часові промовисто засвідчує й інтер’єр її невеличкого кабінету в 
універ ситеті. Якщо Вік – спадковий промисловець, то викладачка Робін – 
професорська донька. 

Історії цих двох протагоністів, представників «town and gown» – двох 
різних спільнот, а саме неакадемічної та університетської, – перетнуться 
завдяки ініціативі уряду Великої Британії про проголошення 1986 року ро-
ком промисловості. Робін у рамках програми, що спрямована на поліп-
шення співпраці між освітянами та промисловцями, між роботодавцями та 
випускниками університетів, призначили, сказати б, «тінню» до Віка, що 
зобов’язує її один день на тиждень слідувати за виконавчим директором 
компанії «Прінґл та сини», немов тінь. Вочевидь це якимсь чином має по-
сприяти вирішенню економічних завдань, принаймні поєднає на якийсь 
час Віка та Робін службовим романом, у якому таки відбудеться зустріч 
«town and gown». Вони багато спілкуються, і в цих бесідах кожен репре-
зентує свою перспективу бачення обговорюваної проблеми, і в традиціях 
діалогічної культури вони прояснюють стан справ. Звернімося до діалогу, 
в якому співбесідники обговорюють питання релігії та віри. Це перший з 
двох епізодів, які є імплементаціями релігійного скептицизму в романі.

Робін запросила Віка на прогулянку-екскурсію до університету. Вони 
оглядають мальовничі місця довкола корпусів, спускаються до чарівного 
озера, в якому плавають качки та канадські гуски. Милуючись красою 
місци ни, заводять бесіду про освіту та її доступність. «Ми повинні відмо-
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витись від охорони, зняти перегородки біля воріт і пустити всіх усереди-
ну!» – у Робін заговорила марксистка. Вік заперечив, що це неможливо, бо 
хулігани знесуть усе, і нагадує, що вони живуть «в епоху хуліганів» (170). 
Робін погоджується і всю відповідальність покладає на політику Тетчер, бо 
її наслідком стало безробіття багатьох співвітчизників (до слова, роботу 
згодом втратить Вік, небезпека втрати роботи тривалий час загрожує і Ро-
бін, якби не втручання іноземного професора). Для Робін очевидно, що 
«Тетчер створила відчужену верству суспільства, яка своє обурення вияв-
ляє у злочинах та актах вандалізму» (ibid.). Самих людей не слід звинувачу-
вати, переконана вона. Своєю чергою, Вік поважає Тетчер, бо «поважає 
кожного, хто має мужність» (171). Мужність прем’єр-міністра якраз у 
тому, що вона «позбулася надлишкової робочої сили і відмовилась від усі-
ляких обмежувальних практик» (ibid.), щоправда, він готовий визнати, що 
вона перестаралася. Вік тлумачить соціальні проблеми у країні з точки 
зору підприємця, часто використовує специфічну професійну лексику. 
Істо ричні аналогії з 1930-ми, які далі проводить підприємець, наближають 
співрозмовників до першопричин соціальних негараздів.

<...> there was worse unemployment here in the thirties, and much more poverty, 
but you didn’t get youths beating up old-age pensioners and raping them, like you 
do now. You didn’t get people smashing up roadsigns and telephone booths just 
for the hell of it. Something’s happened to this country. I don’t know why, or 
exactly when it happened, but something along the line a lot of basic decencies 
disappeared, like respect for the old, respect for women –“
<...> “You put it down to the decline of religion, then?”
<...> “Maybe,” said Vic. “Your universities may be cathedrals of the modern age, 
but do you teach morality in them?”
Robyn Penrose paused for thought. “Not as such.” (emphasis added, 171)

З тим, що «щось трапилося з країною», погоджуються обоє. Щойно мова 
заходить про «базові доброчинності», Робін одразу згадує про релігію, 
точніше про її занепад. У відповіді ж Віка немає певності щодо значення 
релігії, але є певність щодо браку моральності. Моральне провалля, втрату 
чеснот вони невпевнено пов’язують з добою секуляризації, а саме з «the 
decline of religion». Щоправда, далі метафора Віка про університети як «со-
бори сучасності» експлікує його сумнів щодо церкви як інституту, який би 
міг реставрувати цінності, натомість світські інститути, такі як університе-
ти, потенційно викликають у нього довіру. У цей момент лунають церковні 
дзвони. Увага обох співрозмовників спрямовується до храму.

As if on cue, a church bell began to tall plangently in the distance.
“Do you go to church, then?” she asked.
“Me? No. Apart from the usual – weddings, funerals, christenings. What about 
you?”
“Not since I left school. I was rather pious at school. I was confirmed. That was just 
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before I discovered sex. I think religion served the same psychological purpose – 
something very personal and private and rather intense. Do you believe in God?”
“What? Oh, I don’t know. Yes, I suppose so, in a vague sort of way. <...> Do you?”
“Not the patriarchal God of the Bible. There are some rather interesting feminist 
theologians in America who are redefining God as female, but they can’t really get 
rid of all the metaphysical baggage of Christianity. Basically I suppose I think God 
is the ultimate floating signifier.”
“I’ll buy that,” said Vic, “even though I don’t know what it means.’
Robyn laughed. “Sorry!” (emphasis added, 171–172)

Тож церковний дзвін утримує предмет діалогу в площині релігії і віри. На 
запитання Робін, чи ходить він до церкви, Вік, не замислюючись, відпо-
відає «ні». У той же час її зустрічне запитання, чи вірить він у Бога, збен-
тежує чоловіка – він губиться («What?»), не знає, що сказати («Oh, I don’t 
know»), а коли врешті-решт дає ствердну відповідь («Yes»), одразу 
пом’якшує її однозначність («I suppose so»), і ще раз пом’якшує («in a vague 
sort of way»). Цей словесний ланцюжок відображає емоційні переживання 
розгубленої людини. Якщо до цього моменту Вік розмірковує впевнено, 
раціонально, то щойно мова заходить про віру, впевненість відступає, – і 
не стільки через те, що він не має відповідей, а через те, що має сумніви. 

Більший самоконтроль у діалозі про віру демонструє Робін: одразу дає 
відповідь щодо своєї віри, і вона не емоційно забарвлена, як Вікова. Робін 
знає напевне, що не вірить у «патріархального біблійного Бога». Майже 
рефлекторно вона покликається на сучасні концепції колег із США. Тут 
саме варто згадати про її феміністичні погляди та академічний бекґраунд. 
Стосовно Віка заключна репліка Робін «God is the ultimate floating signifier» 
остаточно закріплює питання віри в академічному дискурсі, неприступно-
му Вікові, тож далі їхній діалог втрачає сенс. Вікові нічого не залишається, 
як жартома виказати готовність пристати на незрозумілу для нього формулу 
Робін. У відповідь на очікуване нерозуміння співбесідника Робін кокетли-
во вибачається (до слова, цей епізод – один із багатьох, які демонструють, 
що в романі скептичне йде обіруч із комічним).

Вік удруге заведе мову про Бога, утім цього разу набагато коротшу, зі 
своїм роботодавцем Стюартом Бакстером. Але спершу Бакстер повідомить 
про його звільнення у зв’язку з об’єднанням двох компаній, а потім і про 
те, що нову компанію очолить не він, а Норман Коул. До сказаного й у по-
риві відвертості Бакстер додасть, що рішення керівництва було пов’язане з 
поголосом, який останнім часом ширився компанією, про те, що він, Вік, 
змусив працівників фабрики зняти зі стін плакати з напівоголеними жінка-
ми. Цей вчинок, як і те, що Вік, хай навіть у свій вільний час, навідувався 
щотижня до університету, був сприйнятий з підозрою його колегами. 

“That’s eccentric too. Somebody asked me the other day if you were a born-again 
Christian. You’re not, are you?” 
“No, not a Christian.” (emphasis added, 263) 
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У цьому епізоді Бакстер відверто демонструє свою вищість над Віком – владну 
і, як йому здається, світоглядну. Короткий діалог, навіть не обмін думками. 
Кожний має відмінну етику. Бакстер таку: якщо не ганебно розвішувати 
плакати, які принижують жіночу гідність, то ганебно стати «знову наро-
дженим християнином» чи звіритися в цьому. Професійне середовище 
Віка є якраз тим середовищем, яке відмовилося від релігії. На відміну від 
Вікового скептицизму, скептицизм його колег по роботі відкидає христи-
янство («знову народитися як християнин» – дія ексцентрика) і мораль-
ність. Про останнє свідчить те, що його тепер уже колишній співробітник 
Браєн Евертгорп замість зосередитися на ефективності бізнесу у «Прінґлс» 
увесь час працював над розбудовою власної компанії «Riviera Sunbeds», 
одним із головних акціонерів якої був і Стюарт Бакстер. Таку поведінку 
обох Вік вважає неетичною, адже не збрехати, бути терпимим – це також 
ті базові цінності, на відсутність яких він нарікав у бесіді з Робін. Вік по-
іншому оприявнює свою прихильність до християнства в розмові з Баксте-
ром, демонструючи, сказати б, «релігійну мовчанку». Головно тому, що не 
хоче бути марґіналом, адже співвіднесення себе з іншими представниками 
своєї соціальної групи є, як говорилося вище, його другою натурою. «Релі-
гійна мовчанка», яку він обирає, бачиться і як його відповідь на розбіж-
ність між духом модерності та католицизмом. Але Вік міг обрати й інший 
сценарій, і теж модерний, адже його нова релігійність могла б стати чин-
ником автентичності, індивідуалізму, але це йому не під силу. Читачеві 
цього цілком достатньо, аби зрозуміти, що в «Добрій роботі» (1) релігія не 
як суспільний феномен, а як джерело фундаментальних цінностей є пред-
метом художнього інтересу, (2) представлено два різновиди релігійного 
скептицизму, які асоціюються з двома протагоністами. Бакстер не є скеп-
тиком, він – атеїст, тобто людина, котра обрала догматичну позицію. 

Повернімося до першого епізоду. Щось трапилося з країною, а саме 
«зникла елементарна доброчинність», і не економічна ситуація, а «занепад 
релігії» є ймовірною причиною. У цьому припущення обох співбесідників 
синхронізуються, але по-різному бачаться шляхи виходу. І релігію тлума-
чать кожен по-своєму. Для Віка це – суспільний інститут, який навчає мо-
ралі, що передбачає існування сталих моральних принципів, певних етич-
них засад. Іншими словами, це – доктрина. Робін, аби дати свою відповідь 
щодо змісту релігії, переключає його в інтелектуальну площину: спершу у 
сферу психології («щось вельми особисте, приватне, та доволі інтенсив-
не»), далі – у феміністичну теорію, а саме у спроби американських фемі-
ністських теологів «перевизначити Бога як жіноче начало», і насамкінець у 
постструктуралістський спосіб мислення: «Бог – це кінцевий плаваючий 
означник». Читач добре розуміє, що філософські надбання постструктура-
лізму в останньому визначенні пов’язані найперше з професійними вподо-
баннями протагоністки в царині французької теорії, яка віддає перевагу 
семіотичній інтерпретації як літературних творів, так і соціокультурних 
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процесів. Теорії знаку та сигнифікації є вельми популярними в 1980-х се-
ред науковців Великої Британії. Між тим, слід зауважити, що питання віри 
обоє тлумачать у різних площинах: якщо Вік у площині власного досвіду, то 
Робін – у площині сучасної світової інтелектуальної думки, у рамках семіо-
тичних систем. При цьому текст роману релятивізує будь-яку семіотичну 
систему в епізоді, пов’язаному з Чарльзом, бой-френдом Робін. 

Згаданий ланцюжок Робін має виразний часовий вимір, що відповідає 
ідеї становлення. Вона згадує шкільні роки, відтворює атмосферу, яка па-
нувала в англійських школах у 1960–1970-х роках, прочитані нею у зріло-
му віці американські праці і, насамкінець, теперішнє розуміння, яке так 
само може змінитися (у романі багато свідчень на користь такого сценарію 
і динамічного світогляду Робін, зрештою, її власне життя – це історія змін). 
Нестабільність значення, мінливість визначає стосунки Робін не лише з Бо-
гом, а й з усім світом.

Таким чином, Вік, хоч і демонструє відкритість у питаннях віри, не є 
агностиком. Говорячи про Бога, має на увазі біблійного Бога, а Робін, хоча 
й апелює до теорій фемінізму і постструктуралізму, не відмовляє релігії у 
традиційних функціях. 

Практика корегує оприлюднені позиції протагоністів. Вік виявляється 
непослідовним. Читачеві легко піддати сумніву його «християнськість» у 
дії: коли, виступаючи за родинні цінності, він зраджує дружині і коли занед-
бує виховання власних дітей. Більшою християнкою на практиці є Робін. 
Вона не дає обітниці Чарльзові, тож її адюльтер, у тому числі «франкфурт-
ські канікули», під питанням. Вік дозволяє собі обманути співробітника, 
аби звільнити його, Робін охоче йде на поступки у складанні іспитів тим 
студентам, котрі в силу життєвих обставин таких поступок потребують. 

Текст роману «Добра робота» дає підстави вважати, що позиція Робін 
наближається до смислів модернізованого протестантизму, зокрема, ідеєю 
про напередвизначеність людської долі і про винагороду достойних. Ця 
модель, крім того, сприяє духовній незалежності віруючої людини, виро-
бленню потреби брати відповідальність за своє життя. Бог протестантів 
очікує від кожної людини, що вона подбає про свій порятунок – духовний і 
економічний. Власне Робін – енергійна й соціально відповідальна – бере 
відповідальність за себе і за тих, хто поруч. Вона захищає соціальну спра-
ведливість, навіть змінює долі інших власними рішучими діями. Тому Ро-
бін, а не Вік з його споживацьким ставленням до підлеглих, отримує вина-
городу – спадок від австралійського дядька і кар’єрне зростання. Зрештою, 
епізодом на університетській галявині, коли вона виголошує про намір 
змінити стан справ, завершується її історія і завершується роман.

Ось чому варіанти віри Віка та Робін, попри їхню відмінність, відпові-
дають тому типу сучасного британця-християнина, що про нього писав 
Б. Берґонці, – не вельми побожний, але все ж такий, що схиляється на ко-
ристь віри (Bergonzi 1994: 106). 
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М. Бредбері про «Добру роботу» писав, що в романі зустрілися дві Ан-
глії – Північна та Південна, дві ідеології, два романи – інтертекстуального 
пастишу та соціальної проблематики і моралі (Бредбері: 383). Можемо до 
цього додати, що наслідком зустрічі «town and gown» став обопільно ви-
гідний обмін. Робін ревізувала своє радикальне ставлення до промислов-
ців, до чоловіків, до своєї професії в питаннях змісту і форми освіти. Вік, 
своєю чергою, переглянув філософію життя в питаннях родини, виховання 
дітей, позбувся деяких ґендерних стереотипів, лібералізував стосунки зі 
своїми підлеглими, зацікавився мистецтвом та літературою (навіть почав 
читати «Джен Ейр»). Ще одним наслідком зустрічі стало взаємне зізнання у 
відкритості до Бога. 

19. Стратегія «щирого сумніву»:   
Le troisième homme y «Новинах з раю» Д. Лоджа 

На відміну від «Доброї роботи», у романі «Новини з раю» тема віри та 
релігії є основною. Протагоніст роману – Бернард Волш та його батько 
Джек Волш вирушають у родинних справах до далекого Гонолулу. На цьо-
му тропічному острові замешкала сестра старого Волша – Урсула Рідделл, 
котра нещодавно тяжко занедужала і вже рахує дні. Бодай перед смертю їй 
хотілося б возз’єднатися зі своєю родиною, а оскільки своїх дітей не має і 
чоловік її давно покинув, єдині родичі залишилися лише в Англії – це брат 
та його діти Бернард і Тесс. Урсула, звичайно, готова сплатити всі витрати 
на візит бажаних родичів. Старий Волш погоджується на мандрівку до се-
стри, котра свого часу повелася не як годиться (одружившись із розлуче-
ним чоловіком, відійшла від церкви, вирушивши на далекий континент, за-
недбала рідних, вона – завжди меркантильна, живе собі на втіху), щоправ-
да не одразу, лише прислухавшись до слів сина-священика, котрий такий 
учинок розцінив як «дім милосердя». Ще одним аргументом pro для старо-
го стало нещодавнє повернення Урсули в лоно церкви. Заокеанська ман-
дрівка виявляється складною, надто для літнього Волша. На додачу, щойно 
по прибутті на місце внаслідок нещасного випадку Волш отримує травму, 
тож вимушений провести весь час у лікарні. Тим часом Бернард бере на 
себе геріатричні клопоти і блискуче з ними справляється – доглядає Джека 
та знаходить місце у пристойному заміському пансіонаті Макаї-менор для 
комфортних останніх днів тітки Урсули, котра за цей час стає для нього 
справді близькою людиною, не лише по крові. А ще Бернард знайомиться з 
жінкою на ім’я Іоланда Міллер, і їхні стосунки обіцяють увінчатися шлю-
бом. Щойно очікуване возз’єднання сім’ї відбулося, Волші повертаються 
додому. Завершується роман мізансценою в коледжі Св. Іоанна: Бернард у 
приємному очікуванні нареченої та успадкованого від тітки багатства. І це 
хороші новини з Раю, тобто з Гонолулу.

У романі, таким чином, є дві історії: одна тяжіє до родинної хроніки, 
друга – презентує пошуки сучасного скептичного теолога, яким є Бернард. 
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Чоловік переживає глибокий сумнів щодо деяких положень християнського 
віровчення, обрядів та ритуалів, щодо церкви як інституту, що експлікуєть-
ся у його власних зізнаннях та у стані постійної збентеженості. При цьому 
він не відмовляється від віри. Протагоніст, гадаємо, є «емансипованим» 
католиком і взірцевим скептиком, що робить його епіцентром інтересу 
цього розділу дослідження. Взірцевий скептик тому, що траєкторія його 
думки та її результат відповідають «процесу гри розуму», що лише на-
ближається до ствердження», а це узгоджується з природою скептичного 
мислення (Parker: 2–3). «Емансипований» католик, бо не пориває з католи-
цизмом, навіть тоді, коли публічно заявляє про свою невіру. Релігійний 
скептицизм у романі пов’язаний і ще з двома персонажами, та про це де-
тально згодом. 

Характерологія роману не є камерною, автор хоче вести бесіду про 
сучасну англійську релігійну культуру не в келії скептика-відлюдника, а в 
товщі соціуму, в якому він проживає. Це дозволяє розглядати християн-
ство у контексті сучасних викликів – наростаючої секуляризації, лібералі-
зації, наукового пояснення світу, плюралістичності, по-перше, і, по-друге, 
створити якщо не панораму, то бодай певну типологію сьогоднішніх хри-
стиян у соціальному, ґенераційному, інтелектуальному та інших зрізах. (Це 
також пояснює, чому автор відмовився від «Я»-оповіді, натомість віддав 
перевагу поєднанню різноманітних наративних стратегій.) 

Представник старшого покоління Джек Волш – йому за сімдесят – спів-
відносить себе з побожними католиками свого віку. Йому до душі діяти 
так, як мають діяти католики. «Ми ж католики», – любить повторювати він. 
Цим він керується, коли обирає в Гонолулу шпиталь Св. Йосипа (ним опі-
куються католики), коли відмовляється зняти з шиї хрестик із зображенням 
Лурдської Божої Матері, як цього вимагає від пасажирів безпековий про-
токол аеропорту, бо він «жодного разу не знімав цей образок з того дня, 
як його подарувала <...> дорога дружина» (5)112, котра привезла його з па-
ломницької поїздки у 1953 р. Коли, урешті-решт, йому нічого не залиша-
ється, як змиритися і дотриматися інструкції, він настільки збентежується, 
що навіть губить свої документи (останнє його засмучує значно менше). 
Урсула належить до того покоління, що й її брат, і, можливо, саме через це, 
коли настають важкі часи, вона повертається в лоно церкви, яку колись 
покинула, переїхавши жити у Новий Світ. Отець Макфі та богослов Бер-
нард стають для неї найбажанішою компанією. Коли Джон Волш та Урсула 
висловлюють невдоволення реформами в церкві, наполягаючи, що Другий 
Ватиканський собор 1962–1965 рр. приніс більше втрат, ніж здобутків, то 
представляють також точку зору багатьох своїх ровесників. З цієї ж при-
чини Волш не вдоволений спрощеністю в підході до таїнства. 

112 Тут і далі у главі цит. роману «Новини з раю» за: Лодж Д. Райские новости. – 
М.: Иностранка, Б.С.Г.-Пресс, 2002. – 456 c. – (Иллюминатор).
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У романі представлено декілька християнських дискурсів. Лінією водо-
розділу є питання щодо того, якою має бути літургія сьогодні. У межах 
традиційного католицького дискурсу (старші Волші) вона бачиться радше 
незмінною, з дотриманнях формальних ознак, у тому числі мови (латини), 
у межах реформістського католицького дискурсу (Іоланда) – осучасненою, 
наближеною до людини, формальні ознаки теж змінні – уживання націо-
нальної мови. Якщо старші Волші обурюються нововведеннями, які були 
привнесені в церковну служби останніми роками, то Іоланду, котра відві-
дує месу на пляжі Вайкікі, – простота та «природність», навпаки, тішить. 
Покоління Іоланди, Бернарда та його сестри Тесс – їм усім за сорок – воліє 
мати кожен свою точку зору про те, якою має бути церква. Крім того, 
Волш-молодший, на відміну від Волша-старшого, не ставить питання про 
те, наскільки він католик, хоча воно залишається гостро актуальним для 
нинішніх католиків (Greeley 2001).

«Скептичний імператив» Лоджа задає інтерпретаційну рамку й цього 
роману. «Щирий сумнів» є стратегією, що її обирає Бернард, який воліє 
отримати відповіді на свої запитання, а не відмовитися від віри. Основним 
прийомом характеротворення цього образу є амбівалентність. Бернард 
обирає той фах, про який тутешній міський чиновник, до якого він звер-
нувся з клопотанням про роботу, скаже: «<…> попит на таких спеціалістів 
[теологів] надзвичайно малий» (183). Персонаж роману Дж. Барнса «Істо-
рія світу в 10 ½ главах» у подібній ситуації каже: «священики нині штука не 
вельми касова». Але Бернард залишається вірним обраному фаху до кінця. 
Йому вдається і роботу знайти – наставляти братів менших у коледжі  
Cв. Іоанна, і зайнятися теологією (приміром, він пише для «Есхатологічно-
го огляду» рецензію на монографію з «теології процесу»). У коледжі готу-
ють священнослужителів так званої вільної церкви – не єпископальної, а 
тієї, що є поза церковною ієрархією. Ортодоксальне християнство бачить-
ся як покалічене пригнічуванням, страхом, марновірністю, але й про новий 
екуменізм, хай навіть і більш гуманістичний, Бернард не кращої думки – 
він порожній. Чоловік розмірковує про зміни не лише в суспільстві, у като-
лицькій церкві, а й у світовій церкві. Його скептицизм щодо стану справ у 
системі освіти актуалізується в яскравій метафорі коледжу як «релігійного 
супермаркету»:

<...> у ньому вистачало місця для демонстрації всіх товарів, на які був попит, 
і пропонувалось велике розмаїття сортів. На його поличках можна було зна-
йти все необхідне, зручно розкладене і привабливо упаковане. Але власне 
легкість процесу покупки несла в собі ризик певного перенасичення, певної 
нудьги. Якщо вибір такий великий, вочевидь, нічого і не мало особливого зна-
чення. (28–29) 

Бернарда обурює невиправдана доступність освіти (двері цього навчально-
го закладу відкриті для представників усіх віросповідань, студенти нале-
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жать до різних прошарків суспільства) та розмитий, строкатий зміст на-
вчального процесу (тут викладають усе, що завгодно, навіть «чорну теоло-
гію» та ритуальні танці). Недовіра до освіти на початку оповіді є антиципа-
цією висновків заключного розділу – про суму знань, утворену об’ємним 
теоретичним матеріалом із цього предмета, та їхню недолугість. Але Бер-
нард не бунтівник, більше того, свої найближчі плани він пов’язує саме з 
цим, одним із коледжів Саут-Рамміджа. Ба більше, він має намір перейти 
на повну ставку і бачить для цього економічні підстави (безкош товне по-
мешкання, харчі) та світоглядні (такому, як він, – «скептично налаштовано-
му теологу» – є місце в коледжі Св. Іоанна).

У своїх вчинках та в стосунках з іншими Бернард керується христи-
янською етикою – бездоганно справляється з пасторськими обов’язками, 
допомогаючи невиліковно хворій тітоньці Урсулі й підтримуючи її, веде з 
нею богословські бесіди, які вона так цінує, глибоко співчуває Шонові. Він 
поблажливо ставиться до, за його власним визначенням, «простої віри» 
батьків, Урсули, отця Люка Макфі зі шпиталю Св. Йосипа, і проводить ана-
логію із циркуляцією крові, підкреслюючи життєву важливість такої віри: 
«вона допомагала їм долати життєві випробовування і розчарування та до-
помогла справитися навіть з цим [відлученням сина від церкви]» (181).

Що ж тоді заважає Бернардові вірити в Бога? Про таке він звіряється в 
розмові з антропологом Роджером Шелдрейком, яка відбувається на борту 
літака. Подібно до Робін («Добра робота»), він свідомий вікового чинника, 
коли каже: «Це відчуття, висновок, якого доходиш у певному віці чи на 
певній стадії дорослішання…» (48). Свої сумніви він не вважає перешко-
дою у викладанні теології, адже переконаний, що «<...> істинно віруючих, 
достойних поваги сучасних теологів дуже і дуже небагато» (48–49). Це, на 
його думку, такі теологи, котрі вірять не в «Бога з катехізису», а в Бога як 
«основу нашого існування», в Бога як «найвищу турботу», в Бога як «вищо-
го серед нас» (там само). Молитва такому Богові, за словами Бернарда, 
«<...> символічно виражає наше бажання бути релігійними – бути благо-
дійними, безкорисливими, неегоїстичними, менш самолюбивими, вільни-
ми від пожадливості» (там само). І він, Бернард, теж хотів би бути в такому 
оновленому сенсі релігійним – «заради самого себе». На запитання Шелд-
рейка, коли він перестав вірити в Бога, відповів, що ймовірно тоді, коли ще 
готувався стати священиком. Попри цю декларацію, Бернард увесь час за-
йнятий розбудовою теоретичних засад власного скептицизму, вказуючи на 
суперечливі, як на нього, позиції у християнському вченні, критично про-
читуючи концепції, вироблені у ХХ ст., і таким чином читач постійно за-
нурений у тонкощі складної полеміки, яка має різні форми втілення – внут-
рішній монолог, діалоги, переказ робіт з теології. Як наслідок, у романі 
вибудовується контекст з імен, учень – теологічних та філософських, і не 
лише англійських, які виявляються спорідненими або принаймні дотични-
ми до Бернардових власних сумнівів.
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Не менше за ідею антропоморфного Бога «скептично налаштований 
теолог» не сприймає концепцію антропоморфного раю. У ранньому романі 
Лоджа «Як далеко ти можеш піти?» уже йшлося про «долю» християнського 
пекла – 4 глава роману розпочинається зі слів: «У якийсь момент у 1960-х 
пекло зникло. Ніхто не міг сказати точно, коли це трапилося. Спершу воно 
було, а потім його не стало». Цього разу Лодж завів мову про рай. Як відо-
мо, ще давньогрецький філософ Ксенофан глузував над антропоморфними 
уявленнями про богів і додавав, що якби коні могли малювати, то зобрази-
ли б своїх богів схожими на коней. У розумінні Ксенофана існує лише один 
Бог, який не схожий на людей ні з вигляду, ні в думках, він править силою 
розуму. Лоджівський Бернард має підстави не довіряти християнському 
раю, як і християнській есхатології назагал. Його «есхатологічний скепти-
цизм» (це словосполучення він уживає ближче до кінця оповіді) живиться, 
по-перше, власними устремліннями – небажанням жити вічно, натомість 
бажанням «позбутися цього себе» і бути щасливим, а по-друге, сучасними, 
відмінними від традиційної концепціями потойбіччя, що їх пропонують 
тео логи, у тому числі представники так званого обновленського крила 
ідео логів католицизму, як-от Ганс Кюнґ. Але, з’ясовується, Бернарда не 
влаштовує жодна з них. «Просто дивовижно, скільки сучасних богословів, 
які відкинули ортодоксальну есхатологічну схему, без найменшого докору 
сумління вигадують нові, такі ж фантастичні», – обурюється він (218). На 
якомусь етапі пошуку з-поміж багатьох він виділяє дві. Відповідно до пер-
шої, ідея чистилища близька до ідеї реінкарнації у східних релігіях і перед-
бачає спокуту своїм життям гріхів попереднього життя й у такий спосіб 
досягнення нірвани. Згідно з іншою, потойбічне життя є видом сну, в якому 
людина здійснює всі свої бажання. Дрібні бажання ґарантують потраплян-
ня у «дрібний рай», а більш витончені – у більш «витончений рай» (там 
само). Більш розлогі відповіді прозвучать у заключному розділі роману, 
поки ж у зв’язку з пасторськими обов’язками, які виконує Бернард, недові-
ра лише глибшала. 

У вченні церкви як інституту Друге пришестя та Страшний суд були відкладе-
ні на невизначений час і наголос було зроблено на долі кожної окремої душі 
після смерті. Одначе суть євангельського післання залишається, по суті, не-
змінною. Хороша новина – це новина про вічне життя, райська новина. Для 
моїх парафіян я був свого роду туристичним агентом, який видає квитки, 
страховки, брошури, які ґарантували їм щастя наприкінці шляху. І тиждень за 
тижнем дивлячись на них з вівтаря, даруючи їм обіцянки і надії, дивлячись на 
їхні терплячі, довірливі і дещо знуджені обличчя і дивуючись, невже ці люди 
дійсно вірять в те, що я кажу, чи просто сподіваються, що це правда… (161–
162, виділено нами. – Л.М.)

Бернардову аналогію між пастором та туристичним агентом підтримує 
антрополог Шелдрейк, котрий проводить польові дослідження: збирає і 
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систематизує різноманітні словесні варіації зі словом «рай», робить певні 
узагальнення, які згодом викристалізовуються в те, що сам він називає «те-
орією Шелдрейка». Антрополог стверджує, що «просте повторення теми 
раю “промиває мізки” туристам, переконуючи їх, що вони дійсно побували 
у ньому, попри невідповідність між реальністю та архетипом» (137). Він 
також доходить висновку, що модель раю наразі неуникно трансформу-
ється в модель паломництва за економічним велінням індустрії туризму. 

Раєм у романі називають тропічний острів Гонолулу – спочатку в бро-
шурках англійської туристичної агенції «Тревелвайз», згодом у численних 
рекламних гаслах на самому острові. Невипадково роман починається з 
означення простору лондонського аеропорту Гітроу як певної транзитної 
території. Далі в тексті з’являються маркери релігійного топосу: зал при-
льоту міжнародних рейсів аеровокзалу в Лос-Анджелесі один із прибулих 
називає чистилищем. У цих епізодах роману туристичний дискурс дифузує 
із християнським, хоча здебільшого в комічному регістрі. Коли ж Бернард 
відгукується на спостереження Шелдрейка, охоче долучає власні, тлума-
чення образу раю перестає бути глузливим чи насмішкуватим: 

Подібно до саду Гесперид чи островів Блаженних в класичній міфології. Оби-
тель щасливих померлих, де панує вічне літо. Передбачалось, що вона зна-
ходиться на крайньому заході відомого світу. <...> Якщо вдуматись, ідея про 
рай як про острів, по суті, язичницька, а не іудео-християнська. Едем не був 
островом. Деякі вчені вважають, що Insule Fortunatae це насправді Канарські 
острови. (там само) 

До сучасного раю, що його він спостерігає на власні очі, протагоніст по-
вернеться знову, вже з більш різкими коментарями: «втрачений», «вкраде-
ний», «заражений» або «Рай, котрим володіють, котрий забудовують, 
комплектують, проданий рай» . І хоча Бернард має на увазі «земний рай» – 
острів Гонолулу, це девальвує і цінність того раю, яким він постає у хрис-
тиянському віровченні. 

Ім’я протагоніста – це поклик на ім’я видатного католика, церковного 
діяча Бернара Клервоського. Як відомо, він дотримувався містичного на-
прямку в теології. Його боротьба з тілом набирала доволі різких форм. Але 
що більше погіршувалося його самопочуття, то глибшою ставала його ду-
ховність. З іменем Бернара Клервоського пов’язана історія чернечого ка-
толицького ордену бернардинців, який вирізнявся особливою аскетичніс-
тю113. Важко угледіти бодай якусь подібність лоджівського Бернарда з Бер-
наром Клервоським. Навпаки – Бернард публічно декларує власні сумніви, 
відмовляється від аскези, йому до снаги такі радощі земного життя, як 
смачна їжа, гарна музика, приємна компанія, чуттєва пристрасть до жінки. 
Поклик на той тип теолога, який представляє Бернар Клервоський, актуа-

113 Енциклопедія «Британіка». – Режим доступу: www.britannica.com
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лізує авторську іронію щодо сучасного теолога і відпочатково вибудовує 
простір для структуротворчого в романі мотиву – розриву між «модерним»  
та виплеканим і законсервованим, а подекуди і застарілим «релігійним». 

Бернард залишається християнином, але вітав би рух уперед, від-
критість до винайдення нової мови католицизму, тієї, яка б реагувала на 
виклики сучасності, у тому числі на секуляризацію, що лише набирає обер-
тів. Через закладений у цей образ дуалізм Бернард уособлює обидва векто-
ри – модернізацію, що має на увазі індивідуалізацію, суб’єктивацію релігійних 
практик, та збереження, де необхідно, традиційних. Це відрізняє його від 
реформіста та від консерватора, і в такому сенсі він, сказати б, le troisième 
homme. 

Вираз «третя людина» запропонував 1966 р. відомий французький епіс-
темолог Франсуа Рустан114 (Roustang 1966) на позначення нового типу ка-
толика, котрий виник унаслідок реформування церкви в межах Ватикан-
ського собору. Через те що Бернарда не влаштовує розбіжність між духом 
модерності та католицизмом у добу нових викликів, він має два варіанти 
того, як діяти далі: або обрати одне з двох, або інший сценарій (теж модер-
ний) – виробити нову релігійність, вона ж стане чинником автентичності –  
однієї з модальностей сучасного індивідуалізму, який йому якраз вельми 
імпонує («бути релігійним заради самого себе» – його формулювання).  
Індивідуалістські засади сучасного світу не всім до снаги, Віку («Добра робо-
та») – ні, а Бернарду – цілком. Стратегією подолання розриву між «модер ним» 
та «релігійним», яку обирає Бернард, є злиття релігійного та екзи стенційного 
вимірів віри115. Це передбачає синхронний рух у двох напрям ках: (1) пошук 
прийнятної концепції віри і (2) набуття життєвого досвіду. 

Рефлексія Бернарда виповерхнює об’ємний пласт релігійної антро-
пології, яка виходить за межі католицизму, аби на собі приміряти різні 
моделі. Він значно розлогіший за Робіновий («Добра робота»), і це цілком 
очікувано від теолога, для котрого питання віри є фаховим питанням. При 
цьому актуалізується авторська настанова «дослідити питання», а не 
«сформулювати відповідь». Це – як ті концепції, які він фіксує у своїй опо-
віді (найбільш конденсовано і широко вони представлені в заключному 
розділі), так і «фонові», тобто такі, що можуть бути актуалізовані читачем, 
у тому числі ті, що конгеніальні концепціям тих чи інших теологів, філосо-
фів, письменників. 

114 У нас Франсуа Рустан більше відомий як дослідник психоаналізу, зокрема, 
своїми працями по Лакану.

115 Віра як механізм становлення особистості, як феномен духовного життя по-
єднується з вірою як релігійним феноменом. Якщо до кінця ХХ ст., як стверджує 
російський дослідник філософії віри Сергій Волжин, віра розглядалася філософами 
здебільшого в релігійному та гносеологічному аспектах, то з розвитком екзистен-
ційної філософії вибудовуються необхідні теоретичні передумови для філософ-
ського розуміння віри як екзистенційного феномену (Волжин 2007).
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Розглянемо ці два типи концепцій. Вони представлені розлого або стис-
ло, найбільше їх в останньому, четвертому, розділі заключної третьої час-
тини, який структурно і посутньо є підсумковим. Формат лекції курсу з 
теології, до якої звертається Бернард, занурює читача у величезний обсяг 
теоретичного матеріалу з проблеми релігійної віри, яка з часів античності 
є майже неперервною дискусією. І хоча Бернард не починає з давніх еллі-
нів, а згадує про них побіжно, читач утримує саме таку історичну перспек-
тиву. Як відомо, від часів Давньої Греції існував конфлікт між релігійними 
віруючими та філософами, котрі шукали раціональне та наукове пояснен-
ня світу (Popkin 2002: 145). Упродовж століть одні філософи роз’яснювали 
і допомагали зрозуміти релігійну віру та релігійні практики, інші ж – ста-
вили їх під сумнів. Грецькі філософи критикувати поширені релігійні віру-
вання. Окрім Ксенофана, про якого йшлося вище, не менш саркастичним 
був й Анаксагор. Сократа звинувачували в тому, що він навчав неафінської 
релігії, бо ставив під сумнів офціційну релігію. Філософська критика язич-
ницького релігійного знання яскраво представлена в поемі Тіта Лукреція 
Кара «Про природу речей» та у праці Марка Туллія Ціцерона «Про при-
роду богів» – їх автори були послідовниками вчення Епікура й пояснювали 
світ з точки зору атомістичної концепції, а не як наслідок дії божества. 
Упродовж ХІХ–ХХ ст. чимало філософів намагалися пояснити природу та 
роль релігійної віри, виходячи з особливостей людської природи, суспільних 
реалій, нових знань про світ.

Бернард зосереджує свою увагу на питанні сумніву, який постає частиною 
історії християнства. З розмаїття теологічної думки, зібраної в останньому 
розділі роману, виділимо той фрагмент, який вважаємо досить показовим: 

Отже, ось він я – священик-атеїст або, принаймні, агностик. І я нікому не на-
важувався у цьому зізнатися. Я знову звернувся до радикальних англійських 
теологів – Джона Робінсона, Мориса Вайлза, Дона К’юпітта і компанії, яких я 
зазвичай висміював у своєму вступі до курсу лекцій з теології, і перечитав їх 
з великою повагою. У працях цих авторів я знайшов своєрідне виправдання 
продовженню своєї пасторської діяльності. К’юпітт, приміром, говорив про 
«людей, котрі є ввічливими агностиками або скептично ставляться до христи-
янських доктрин про надприродне і водночас, як не дивно, продовжують спо-
відувати християнську релігію». Я подумав, що стану одним із таких людей. 
К’юпітт, який не надавав значення власному скептицизму і був публічно за-
суджений як «священик-атеїст», особливо захопив мене тим, що в серії своїх 
книг рішуче рубав сук, на якому сидів, поки між ним та прірвою не залиши-
лось нічого, окрім К’єркеґорової «релігійної потреби»: «Наскільки ми знаємо, 
існує не Бог, але релігійна потреба, її вибір, прийняття її вимог і звільняюче 
відчуття переваги над собою, яку вона в нас породжує». Як правило я розва-
жав студентів в Етелі, вставляючи подібні вислови у «Символ віри»: «Вірую в 
релігійну потребу…». Тепер навіть К’юпітт, як мені здавалось, надто багато 
на себе брав. Де була ця вивільняюча перевага над собою? Я її не відчував.  
Я відчував себе самотнім, брехливим, нереалізованим. (164)
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Найперше, що протагоніст демонструє в цьому фрагменті, – це ті «флукту-
ації віри», про які пише дослідник Дж. Вуд. Віра як процес, причому інте-
лектуальний процес, а не як статична формула, оприявнюється в актуаліза-
ції інтересу Бернарда до розмаїття новітньої теологічної думки – у цьому 
випадку радикальної англійської – і в автокоментарях щодо власної віри 
колись (в Етелі, до прикладу) і зараз. Крім того, цей фрагмент показовий 
щодо механізму «примірювання» теоретичного знання до власних переко-
нань. «Примірюванню» передує одна з декількох у його нарації декларацій 
щодо власного скептицизму: «я знову звернувся», «знайшов своєрідне ви-
правдання», «особливо захопив мене», «надто багато на себе брав». На 
перший погляд, формула К’юпітта, яка поєднує скептицизм щодо христи-
янських доктрин і віру, мала б задовольнити Бернарда. Але ж для самого 
К’юпітта вона виявилася не чимсь завершеним, а тупиком, бо увінчалася 
К’єркеґоровою «релігійною потребою». Бернард тим відрізняється від ра-
дикального англійського теолога, що не бажає жити без Бога, лише з «ре-
лігійною потребою», і через те, що її результатом стає не «вивільняюча 
перевага над собою», а «самотність, брехливість і нереалізованість».  
У цьому фрагменті Бернард заперечує правдивість положення, висловле-
ного К’єркеґором–К’юпіттом, як і доводить, що сучасна теологія – та, якої 
він навчає студентів у коледжі заради заробітку, мало чим здатна зарадити 
викликам сучасності.

Оглядаючи потужну новітню теологічну думку, він, уже в новому ра-
курсі, повертається до теми християнського Раю. Власне свою лекцію Бер-
нард розпочинає із запитання: «Що може бути врятоване в есхатологіч-
ному крахові?» Його він адресує рівною мірою студентській аудиторії, собі 
і читачеві. Лекція Бернарда достоту, як урок свіфтівського Тома Кріка 
(«Вотерленд»), формулює фундаментальні питання, але не містить оста-
точних відповідей. «На запитання: “Навіщо тебе створив Бог?”» – катехізис 
відповідає: “Бог створив мене, щоб я пізнавав Його, любив Його і служив 
Йому у цьому світі, і був би вічно щасливий з Ним у майбутньому”». Але 
поняття і образи цього майбутнього світу, які за традицією передавалися 
нам християнським ученням, більше не викликають довіри у мислячих, 
освічених чоловіків та жінок, каже Бернард. Власне ідея потойбічного 
життя розглядається зі скептицизмом і розгубленістю – або мовчки ігнору-
ється – майже всіма основними богословами двадцятого століття» (295). 
Він називає імена цих богословів, таким чином уписуючи власний скепти-
цизм у хор авторських «скептицизмів» (не лише англійських і не лише ка-
толицьких, а й протестантських та континентальних!). Згадки про Рудоль-
фа Бультмана, Карла Барта, Дітріха Бонхьофера підштовхують його до 
тези про підхід до «християнства, яке позбавлене релігійності»; він згадує 
Пауля Тілліха, а також католицького мислителя Карла Ранера, але не для 
того, щоб солідаризуватися з кимсь із них. Натомість із інтересом Бернард 
відгукується на ту сучасну теологію, яка дедалі більше робить акцент на 
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християнському перетворенні цього життя (297), і на ту, яка віддає пере-
вагу абстрактній ідеї потойбічного життя перед грубою антропоморфною 
(295), хоч і називає такі сценарії «метафізичним обдурюванням» (там 
само). Бернард достеменно знає, що поміж християн є багато таких, котрі 
фанатично вірять в антропоморфне потойбічне життя, і ще більше тих, хто 
хотів би в нього вірити. Тому саме на богослов’я він покладає відповідаль-
ність за «есхатологічний скептицизм», якого сам дотримується і на ґрунті 
якого розцвів сучасний фундаменталізм. Бернард з прикрістю висновує, 
що найбільш активними й популярними є ті форми християнства, які в ін-
телектуальному плані – найбідніші. І додає, що це справедливо, вочевидь, і 
стосовно інших найбільших світових релігій. 

Його лекція містить й інші теологічні судження, які заслуговують на 
увагу. Зокрема, він міркує, що якщо християнство позбавити обіцянки  
потойбіччя, на яку воно спирається, це споріднить його зі світським гума-
нізмом, а це вже апорія, якої він прагне уникнути. Треба розуміти, що Бер-
нард готовий змиритися з обіцянкою такого Раю, який є радше абстракт-
ним, аніж «грубим антропоморфним». 

Скептицизм Бернарда виводить його за межі теологічного дискурсу, ак-
тивуючи потужний філософський. Не менш плідними в цьому контексті 
видаються набутки англійської філософської думки, представленої Деві-
дом Г’юмом. Роздуми філософа в «Діалогах стосовно природної релігії» 
(1751) бачаться як конгеніальні точці зору протагоніста роману. Девід 
Г’юм таким чином коментує скептицизм віруючого: «Бути філософом-
скептиком є для вченого першим і найсуттєвішим кроком до того, аби стати 
істинним християнином» (Юм: 482). Ці слова, вважаємо, сповна визнача-
ють ситуацію лоджівського Бернарда, але їх виголошує інший англійський 
персонаж – Філон, котрий у дружньому колі розмірковує про суть релігії і 
робить це за майже два з половиною століття до Бернарда. Кожного з учас-
ників бесіди філософ наділив виразними рисами характеру і своєрідним 
баченням світу. Філон – «безтурботний» скептик, Клеанту притаманний 
«точний, філософський склад розуму», Демей наділений «твердою, непо-
хитною ортодоксальністю», і, нарешті, Памфіл – допитливий, що допома-
гає йому в статусі оповідача з запалом переказувати бесіди-суперечки 
трьох досвідченіших за нього чоловіків. Оповідач виказує свою прихиль-
ність точці зору скептика Філона, бо «принципи Філона більш вірогідні, 
аніж принципи Демея, але принципи Клеанта ще ближче підходять до істи-
ни». Саме скептику Філону він делегує завершальне слово. Що ж висновує 
скептик наприкінці бесіди?

Людина, яка належною мірою усвідомлює недосконалості людського розуму, 
з надзвичайним завзяттям звернеться до істини одкровення; тоді як гордови-
тий догматик, упевнений, що він в змозі спорудити повну теологічну систему 
за посередництва однієї лише філософії, поставиться з презирством до будь-
якої іншої допомоги та відкине цього стороннього наставника. Бути філосо-
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фом-скептиком є для вченого першим і найсуттєвішим кроком до того, аби 
стати істинним християнином... (там само)

Філон стверджує, що усвідомлення «недосконалості людського розуму» 
спонукає людину «звернутися до істини одкровення», тоді як «гордовитий 
догматик» абсолютизує значення людського розуму в розбудові «повної 
теологічної системи». Г’юмове протиставлення «філософа-скептика» та 
«догматика» урезонює потребу в «сторонньому наставникові». 

Протагоніст Лоджа йде шляхом, що його окреслив Філон. Поставлений 
у ситуацію, коли він вимушений обрати одну з багатьох концепцій, Бер-
нард ухиляється від вибору і з притаманною йому суперечливістю поклада-
ється радше на істину одкровення. Показовим у цьому зв’язку є епізод з 
ключиком. Пораючись на прохання тітки Урсули в речах, Бернард несподі-
вано надибує на ключик від скриньки, у якій багато років зберігалася акція 
Ай-Бі-Ем і яка тепер стала просто-таки золотою. Знахідку він сприймає з 
радістю, але не вважає її чудом, хоча вона має ефект чуда – робить останні дні 
тітоньки Урсули менш трагічними, його – заможним, а значить фінансово 
спроможним брати шлюб із коханою жінкою116. 

Міркування Бернарда про природу віри та про її доказовість знову пе-
регукуються з роздумами Г’юмового Філона. 

Але для віруючих недоказовий Бог майже так само підходить, як і дока зо вий, 
бо без Бога нема обнадійливої відповіді на вічні питання зла, неща стя і смер-
ті. Круговорот теологічних дискусій, які використовують одкровення для 
осягнення Бога, існування Якого не є доказовим поза одкровенням (як казав 
Аквінат), віруючого не бентежить, адже власне віра знаходиться за межами 
теологічної гри, вона – арена, на якій ця теологічна гра розігрується. Це дар, 
дар віри, щось, що ви набуваєте або вам нав’язують – через хрещення чи до-
рогою на Дамаск. (156–157, виділено нами. – Л.М.)

Як бачимо, сучасний теолог-скептик виводить віру за межі теології,  
яку він називає «теологічною грою». Якщо будь-яке релігійне твердження 
неможливо ані довести, ані заперечити, то цього цілком достатньо, аби 
відмовитися не лише від раціональних обґрунтувань, але й, як вважає Бер-
нард, від одкровень. Іншими словами, віра живе тоді, коли доктрина не є 
цілком переконливою. «Допусти це, і ти зможеш дозволити собі декілька 
уявних обмовок щодо цієї дивної доктрини – існування пекла, наприклад, 
чи Успіння Діви Марії, – не маючи сумнівів у своїй вірі» (157). Але це не 
зава жає йому знову і знову занурюватися у «круговерть теологічних дис-
кусій».

До слова, сам Г’юм був не віруючою людиною, а агностиком, хоча це не 
завадило німецькому релігійному мислителю Йогану Георгу Гаману, біль-

116 Д. Г’юм є автором есею «Про чудеса», у якому розмірковує про природу чудес 
і висновує про їх вагоме значення для християнської релігії.
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ше знаному в нас як ідеолог руху «Буря і натиск»117, розгледіти у ньому 
«найпотужніший голос ортодоксії». Він познайомився з творами шотланд-
ця – «Діалогами стосовно природної релігії» та есеєм «Про чудеса», який 
є частиною праці «Дослідження про людське пізнання», – під час свого 
перебування в Англії. Згодом у бесідах з німецьким філософом Іммануїлом 
Кантом він обговорював погляди Г’юма на релігію, й аби переконати Канта 
в перевагах християнської віри, Гаман навіть переклав для нього німець-
кою перший та останній діалоги. У них Г’юм полемізує з тезою про те, що 
доказами віри є чудеса. Тоді Гаман і зробив свій знаменитий коментар: 
«Lies, fable and romances [novels] must need be probable, but not the 
foundation of the faith». Гаман переконував, що скептицизм, як-от Г’юма чи 
Сократа, є підготовкою до віри (faith). Справжня віра не потребує доказів, 
раціонального чи наукового обґрунтування, це радше стан душі кожної 
окремої людини, її готовність відкритися назустріч божественному про-
мислу. Така концепція віри може мати й іншу назву – фідеїзм. Г’юма ще 
називають фідеїстом. Через Гамана Г’юм справив значний вплив на дан-
ського філософа C. К’єркеґора. Точкою відліку фідеїзму є вчення, сфор-
моване в XVII ст. французьким математиком, науковцем Блезом Паскалем.  
У ХХ ст. вчення фідеїзму представляють консервативні кальвіністи та хрис-
тиянські реконструкціоністи (Popkin 2002: 174–175). Бернард залишається 
католиком, але фідеїзм постає можливою альтернативою для тих, хто оби-
рає беззастережну віру або захищає віру більше, ніж християнство.

У своєму русі до нової якості віри більше, ніж досвіду радикальних ан-
глійських теологів та філософів Бернард потребує досвіду з інших галузей 
знань. Новий досвід, який результує в новій компетентності, упевненості в 
собі, у своїх учинках, стає приступним щойно простір келії чи аудиторії 
коледжу Св. Іоанна розширюється для нього до планетарного розміру – пе-
рельотом через Атлантику. Побіжно зауважимо, що художній світ романів 
Лоджа, як правило, густо заселений. Численні міжособистісні стосунки 
головного героя в цьому та в інших творах письменника не лише констру-
юють множинність мотивацій його індивідуальної дії, а й об’ємніше про-
яснюють вузлові питання, які з ним пов’язані, адже тим більше читач за-

117  Сучасні філософи вказують на безсумнівну цінність внеску Гамана у філосо-
фію, зокрема у проблематику віри та знання. Його погляди детально проаналізували 
Ф.В.Й. Шеллінг, Фр. Шлегель, Гегель. Місце Гамана в контексті англійської інтелек-
туальної думки дослідив Ісайя Берлін у монографії 1994 р. Якщо за кордоном його 
спадок активно досліджується, то в Україні він наразі знаходиться на периферії  
інтересу. У російській гуманітаристиці зростання інтересу до Гамана припадає на 
кінець 1990-х років минулого століття. Тоді ж вийшли переклади його праць росій-
ською. У 2000-х побачили світ монографії В.X. Гільманова «Герменевтика «образа» 
И.Г. Гамана и просвещение»; С. Волжина «Философия чувства и веры И.Г. Гамана 
и Ф.Г. Якоби в контексте философии культуры немецкого просвещения» та ін. Не 
втратила своєї актуальності і стаття В.М. Жирмунського «Гаман как религиозный 
мыслитель» 1913 р.
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глиблюється в сутність Бернардового скептицизму, чим більше відносин зі 
світом Бернард вибудовує, годі казати, що усамітнення цьому б сприяло 
менше. Так відбувається під час обміну думками з антропологом Шелд-
рейком, у бесідах з тіткою Урсулою, та найбільш плідним є спілкування з 
Іоландою Міллер – психотерапевтом, за химерним збігом обставин це була 
саме та жінка, яка збила автомобілем його батька. Завдяки Іоланді Бернард 
(і не лише він, а й усі Волші) успішно проходить «терапію» через спогади 
дитинства. Бернардова реконструкція власного минулого стає не лише за-
очною відповіддю на прохання Іоланди Міллер розповісти про своє життя, 
а й способом коректно оцінити теперішній стан справ як його наслідок. Він 
розпочинає з років дитинства, згадує навчання в католицькій класичній та 
в монастирській школах. Те, що п’ятнадцятилітньому підлітку видалося 
знаком з неба, покликанням, тепер дорослому чоловікові бачиться як при-
родна реакція на проблеми юнацтва – коли бентежить тіло, коли проблеми 
гріха заважають життю. Бернард знову нарікає на освіту: «Ось що робить з 
тобою католицька освіта – принаймні, робила у мій час. По суті, я був пара-
лізований страхом перед пеклом і необізнаністю у питаннях сексу» (152). 

Не на освіту, а на батьків покладає відповідальність за доленосний і, 
можливо, хибний вибір шляху його сестра Тесс: «Винуватий не ти, а мама 
з татом. Вони відгороджували тебе від реального світу» (259), і вони 
нав’язали професію. На знак якщо не згоди, то принаймні розуміння Бер-
нард у відповідь цитує рядки поезії Філіпа Ларкіна «Вони тебе надули, тато 
з мамою» (This be the Verse):

Они тебя надули, папа с мамой, / Всучив тебе свой залежалый опыт.
И специальных глупостей добавив, / Но зла тебе, конечно, не желая. 

                                                                                     (пер. Я. Фельдмана)

До слова, цей вірш був написаний 1971 р. й увійшов до поетичної збірки 
«Високі вікна» (High Windows, 1974). Він здобув неймовірну популярність, 
і нині чимало британців, цитуючи ці поетичні рядки, переконані, що вони 
належать до фольклорної традиції, а не є продуктом індивідуальної твор-
чості. Зважаючи на рецепцію вірша Ларкіна, Бернардове цитування сприй-
мається як поклик на загальне місце у взаєминах між батьками та дітьми. 
Таким чином, читач спонукуваний покласти провину на католицьке вихо-
вання батьків. Проте наступні рядки цитованої поезії (їх Бернард не згадує, 
але вони є в тексті поезії) розширюють контекст, у якому зробив свій вибір 
протагоніст:

Их, правда, одурачили другие, – / В больших плащах и шляпах старомодных,
Наивно и слегка сентиментально / Вцепившиеся – все – друг в другу в глотку.

Ідеться про культурний спадок, який не обмежується родиною. Якщо спа-
док пращурів є тим, чого Бернард має позбутися в першу чергу, то почина-
ючи з цієї розмови з Тесс та Іоландою його новий власний досвід розстав-
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ляє на місця й інші пікантні подробиці життя (скажімо, неоднозначний 
епізод з Дафною, що свого часу «поставив печатку на свідоцтві про втрату 
віри»). У стосунках з Іоландою він відкриває для себе почуття глибокого 
кохання, еротичний досвід, а головне – звільняється від нав’язливого  
«цього себе», він щасливий. Тому ці стосунки незворотньо змінюють свій 
статус – з випадкових, нетривалих на ті, що увінчаються одруженням і пе-
реїздом Іоланди до Англії.

Якщо жодна з найкращих теологічних концепцій не примирює скеп-
тика, то це, як бачимо, робить емпіричний досвід, сучасна психологія і лі-
тература, – окрім Ларкіна, це поезія ірландського поета Вільяма Батлера 
Єйтса та есеїстика іспанського письменника, філософа Міґеля де Унаму-
но. Бернард – великий прихильник поезії, і тепер саме в поетичних творах 
Єйтса він віднаходить найбільш влучні формулювання власного стану. 

Лучшему недостает убедительности, тогда как худшее
Исполнено настойчивости страстной.

  
Згадка про Єйтса в контексті підсумкового монологу протагоніста має де-
кілька наслідків, які потребують коментування. Передовсім вона підсилює 
полемічну настанову. Бернард згадує про поета, котрий, як відомо, відій-
шов від ортодоксальної релігії і до кінця життя займався окультизмом. Ме-
тод пізнання, запропонований Єйтсом, ґрунтується на «обережному сум-
ніві». «Замість розпочинати з чистого аркуша і приймати на віру лише ті 
істини, які можна довести, – слід вірити у все, у що вірили люди у різних 
країнах у різні епохи, відкидаючи що-небудь лише на основі достатніх до-
казів». Коментуючи ці слова поета, російський дослідник Григорій Круж-
ков запропонував назвати такий підхід «презумпцією достовірності» 
(Кружков 2001). «Якщо вдуматися», – пише він, – «це міркування не істин-
не і не хибне, а лише аксіоматичне. Достоту, як у науці відмова від прин-
ципу виключеного третього веде не у тупик, а у нову область математики, 
<...> так і запропонований Єйтсом метод пізнання аж ніяк не є абсурд-
ним…» (ibid.). Сумнів Бернарда – якщо не по-єйтсівськи «обережний», то, 
принаймні, не тотальний. Він сумнівається, розмірковуючи про ортодок-
сальну есхатологічну схему, але не відкидає її цілком. Це у природі будь-
якого сумніву, – не відкидати, а критично перечитати. Інакше бути не 
може, ми не можемо надати докази іншого світу, бо ми не можемо ствер-
джувати чи заперечувати будь-що про світ, з яким зворотний зв’язок від-
сутній. Новини з раю – оксюморон з точки зору літератури, а з точки зору 
теології – абсурд. 

Поворот від теологічного дискурсу до літературного пояснюється по-
части кризою сучасної думки, про що йшлося вище, а почасти тією пере-
вагою, яку має література над філософією та психологією, – «always learn 
more about human life and personality», як вважає Ноа Хомський. Саме лі-
тература відгукується на запит Бернарда про індивідуалізацію власного 
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шляху, яка є безумовною в його новій релігійності. Це також пояснює, 
чому література не лише супроводжує міркування скептика Бернарда, а й 
завершує їх. Уривок з есею Міґеля де Унамуно «Про трагічне почуття жит-
тя у людей та народів» він отримує в конверті разом із листом від Іоланди, 
у якому вона повідомляє про подробиці останніх днів життя тітоньки Урсу-
ли та її поховання, а також про спадок у мільйон доларів, які отримує Бер-
нард. Цього разу Іоланда, а не Бернард ділиться думками про сумніви, які 
виникли перед обличчям чужої смерті. 

Я завжди вважала себе атеїсткою, матеріалісткою, що це життя – все, що у нас 
є, і слід прожити його якнайкраще; але у той вечір [похоронів Урсули] важко 
було повірити, що Урсула зникла зовсім, пішла назавжди. Вважаю, що у всіх 
нас бувають такі моменти сумніву, або мені слід сказати – віри? (304–305)

Для Урсули моменти сумніву – це якраз ті моменти, коли вона не втрачає, а 
здобуває віру. Тому, коли їй на очі потрапив фрагмент есею Унамуно, 
опуб лікований у «Рідерз дайджест», прочитане знайшло відгук у її серці і 
вона вирішила поділитися цим відкриттям із близькою людиною. У фраг-
менті йдеться про невпевненість як характеристику, іманентну людській 
свідомості.

У найпотаємніших куточках душі людини, котра вірить, що смерть назавжди 
покладе край її особистій свідомості і навіть пам’яті, у цих віддалених куточках, 
про що вона, можливо, і не підозрює, таїться тінь, смутна тінь, тінь тіні непев-
ності, і коли вона говорить собі: «Не залишається нічого іншого, як прожити 
це минуще життя, бо іншого життя немає!», вона тоді ж чує, як у найпотаєм-
ніших куточках бурмоче її власний сумнів: «Хто знає?..». Вона не впевнена, 
що чує правильно, але вона чує. І так само у якомусь куточку душі істинно 
віруючої людини, котра вірить у прийдешнє життя, приглушений голос, голос 
непевності, бурмоче на вухо її душі: «Хтозна?..» Можливо, голоси ці не гучніші за 
дзижчання комара, коли вітер з ревом гне дерева у лісі; ми ледь розрізняємо 
це дзижчання, і все одно, злившись з ревом бурі, воно чутне. Як взагалі ми 
змогли б жити без цієї непевності?

«Трагічне почуття буття», за Унамуно, – це вітальна основа людського іс-
нування. Воно народжується перед обличчям трагічного питання про без-
смертя, коли скептицизм розуму поєднується із відчаєм почуттів. Обстави-
ни, у яких опинилася Іоланда, звичайно ж, актуалізують таку діалектику, і 
вона сприймає її. Інша ситуація з Бернардом. Попри позірну біографічну 
спорідненість з автором рядків – католицьке виховання, бажання стати 
священиком, його, на відміну від Унамуно, не бентежить ідея безсмертя, 
бо він знає напевне, що хоче земного щастя. Навряд чи Бернард приймає 
«Кіхотизм» іспанського філософа, радше йому була б ближча інша праця 
Унамуно – «Агонія християнства» (1924), яку він написав через одинадцять 
років після згаданого есею. У ній він наголошує не на загальних, вічних 
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інтересах у християнській релігії, а на одноосібних зусиллях кожної люди-
ни в боротьбі за християнство. Філософ називає боротьбу за християн-
ство, яку переживає кожна людина, агонією і переконує, що «...[людина] 
повинна явити свою християнську душу, душу християнина, душу, яка ство-
рювалася у його боротьбі, в його агонії християнства». Унамунівський мо-
тив боротьби за християнство набуває своєрідного втілення в тому шляху, 
що його обрав Бернард, хоча, зрозуміло, ідеться про індивідуальні проекти 
віри обох. Його нова релігійність стає чинником автентичності, у ній по-
єднуються інтелектуалізм теолога та відкритість до земного щастя з коха-
ною жінкою, яку тепер немає потреби узгоджувати з концепцією раю. 
Саме через те роман, який на старті має «скептично налашто ваного теоло-
га» з варіативністю можливих наслідків, завершується не інтелектуальним 
«рафінадом», а переживаннями щастя: «він посміхнувся».

Бернард декілька годин залишався у такій позі – голова закинута, руки роз-
кинуті по спинці лавки, – занурившись у щасливі мрії. Потім піднявся і бадьо-
ро покрокував до будівлі коледжу, раптово охоплений нестримним бажанням 
випити кави. (309) 

Тіло Бернарда – розкуте, «голова закинута», «руки розкинуті по спинці 
лавки». Це нова тілесність протагоніста, яка сигналізує про свободу внут-
рішню, про нову вітальність. У які «щасливі мрії» він занурився? Фрагмент, 
безумовно, настроєвий і цього не роз’яснює, тож читач може лише допус-
кати, щó промайнуло в голові Бернарда. Очевидно, він планує своє життя 
з Іоландою, можливо, вибудовує професійні плани – невідомо напевне, але 
те, що після цього Бернард «бадьоро покрокував», «раптово охоплений 
нестримним бажанням» гастрономічної насолоди, суґестує світський ха-
рактер його мрій. Дорогою він перестрів колегу Френкліна і з радістю по-
відомив, що в конверті має «дуже хороші новини». Треба розуміти, саме ці 
новини «з раю» так утішили Бернарда. На якийсь час скептицизм сучасного 
теолога подолано. Але це проміжний успіх, бо остаточного бути не може, 
хіба що він стане догматиком, а цього автор не допустить.

Відтак, найбільш певним у розв’язці є її непевність. Чи вдалося Бернар-
ду – теологу-скептику, котрий так багато працював над пошуком придатної 
доктрини, дійти до своєї мети? Якщо так, то щó саме він обрав? Але про те, 
щó є центральним проблемним питанням роману у його розв’язці, не по-
відомляється. Читач так і не довідується, але здогадується, що догматизм 
кожного з них для нього неприйнятний. Відповідь, вважаємо, у послідовно-
му скептицизмі протагоніста. Ситуація Бернарда не є апоретичною, навпа-
ки, сумнів, який він обрав, та стратегія сократівського elenchos допомогли 
йому з’ясувати межі сучасних філософій, учень і точок зору й, відтак, 
утриматися від кінечних суджень. Здобута винагорода – не ментальний 
спокій чи вивільнення від тривог, які були б цілком очікувані від пірроніс-
та, а здобута гармонія у стані щасливого закоханого. Ataraxia і шлях до неї, 
таким чином, є суб’єктивним вибором.

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

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


223

Таксономія сучасного літературного скептицизму

Вважаємо, що в новій релігійності Бернарда прочитується упізнавана 
рефлексія самого автора, котрий частково делегував протагоністу досвід 
власного скептицизму. В інтерв’ю журналісту Бі-Бі-Сі у 2008 р. Девід Лодж 
сказав таке: «Advantage of being a writer is that you can turn your own 
experience, however negative, into something positive by writing about it».  
Це – коментар автора до його роману «Глухий» (Deaf Sentence), але через 
те, що він містить узагальнення щодо фігури автора у творі взагалі, може 
бути апропрійований до розуміння присутності автора і в інших творах 
письменника – як універсалія його художньої творчості. Лодж декларує 
тезу про те, що власний негативний досвід як наслідок «терапії» оповіддю 
перетворює його на щось позитивне. У випадку з «Новинами з раю» це мож-
на розуміти так: якщо його власний скептицизм, про що він звірився ще в 
1985 р. (Haffenden: 152), з роками дужчає, то нагородивши ним протаго-
ніста роману, він «перетворює його на щось позитивне». Відвертою під-
казкою є репліка Бернарда: «<...> я священик-атеїст, або, принаймні, аг-
ностик» (163), – яка збігається зі словами Лоджа: «я католик-агностик» 
(Лодж 2001: 214–215). Те, що відбувається наприкінці з протагоністом, та-
ким чином, очікувано стає «чимсь позитивним» і відносно протагоніста, і 
відносно автора. Констатуючи певну авторську присутність на рівні харак-
терології і смислів роману, не говоримо, однак, про ототожнення автора і 
протагоніста.

М. Кроу стверджує, що Бернард рухається до нової якості віри, спів-
мірної з теологічною точкою зору самого автора, принаймні у 1980-х, на 
підставі думок, які автор висловив раніше, у 1983 р., у передмові до пере-
видання його першого роману «Кіношники»: «demythologized, provisional, 
and in many ways agnostic». Є дві причини не погодитися із цим тверджен-
ням Кроу. По-перше, у цій же розвідці дещо згодом дослідниця вказує  
на те, що Бернард закладає фундамент для «the possibility of a mature 
relationship with God» (Crowe 2007: 10). Це суперечливе твердження, зва-
жаючи на те, що з тим, яким є Бог, котрого він шанує, Бернард визначаєть-
ся значно раніше: «основа нашого існування», «найвища турбота», «вищий 
серед нас» (48–49). Далі агностицизм не передбачає розмови про Бога, бо 
виходить з того, що людина має віру, що Бог існує, без міркувань. По-
друге, про себе як про агностика Лодж говорив ще задовго до 1980-х. Тож 
тоді дослідниця мала б розгледіти спорідненість між автором та персона-
жами ранніх романів, а це не переконливо, адже сам Лодж казав, що не 
має з ними нічного спільного. Питання тотожності протагоніста та автора 
в питаннях віросповідання бачиться під іншим кутом. Так, з одного боку, 
як було сказано раніше, автор може делегувати власний травматичний до-
свід, болючий сумнів протагоністові, але Бернард не переживає агностич-
ної драми – для нього питання полягає в тому, як поєднати сучасний запит 
на земне щастя з традиційними для християнства закликами до стриманос-
ті, як «бути релігійним для самого себе». Він – «третя людина», коли утри-
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мує за собою право одноосібно формулювати свої відповіді. Звернімося 
до тексту. Бернард каже про те, що віра набувається дорогою на Дамаск 
(156–157). У «Діяннях святих апостолів» (22, 3–16) мовиться про Павла, 
котрий переслідував християн, допоки йому не з’явився Ісус Христос. Це 
сталося під час його мандрівки до Дамаску, після неї увірував і став пра-
ведником нової віри. Поклик на біблійну історію про Павла в романі Лод-
жа має на меті ще раз засвідчити, що протагоніст обирає ідею власного 
шляху. А те, що він називає себе «агностиком», «атеїстом», сприймається 
радше як гра. 

Саме з метою «дестабілізувати» читача, як слушно стверджує Кроу, ав-
тор застосовує постмодерністські техніки. Ця теза суголосить авторській 
настанові «радикальної невизначеності» (radical indeterminacy), яку, за 
його словами, він використав на позначення того ефекту, що його прагнув 
досягнути в розв’язці роману «Змінюючи місця». У «Новинах з раю» автор 
застосовує різноманітні наративні техніки – оповідь включає щоденник 
Бернарда, тексти листівок, що їх надіслали члени його туристичної групи, 
лист Бернарда, адресований Іоланді, газетні статті, відеострічку «Евертор-
пи в раю», що супроводжується галасливим обміном відгуками від побаче-
ного всіма членами групи. Впадає у вічі «штучність» раю, його сконструйо-
ваність у цій родинній стрічці. Лише вибудувавши відеоряд, підпорядкував-
ши собі реальні факти, її автори змогли створити оповідь про рай. У цих 
елементах метапрози Кроу вбачає вдалу аналогію з людським життям, яке 
прагне досягти якогось «раю». До вже перелічених інструментів розхиту-
вання певності щодо християнських чеснот віруючих можемо додати ще 
один, характерно лоджівський, це – комізм (приміром, поважний католик 
Джон Волш часом «перебирає» зі спиртним і виставляє себе на посміхо-
висько, коли чіпляється до молодих стюардес на борту літака). Не лише 
літературознавці, а й сам Лодж коментує застосовувані ним постмодер-
ністські техніки, як-от «ненадійний, буркотливий» наратор, іронія, спрямо-
вана на характери в романі «Як далеко ти можеш піти?» (Haffenden: 152). 
Але чи це дає достатньо підстав стверджувати, що застосовуючи їх, «Lodge 
opens up a kind of post-modernist religious space, in which the old certainties 
have fallen away to leave the would-be Christian religiously ‘de-centered’», як 
це робить Кроу? Радше ні. За задумом Лоджа, такими є поетикальні рішен-
ня його засадничої відмови від догматизму, у тому числі авторського. 
Зреш тою, апеляція до «a kind of post-modernist religious space» передбачає 
можливість апеляції і до «post-modernist religious space», що бачиться як 
парадокс. Доцільно було б ставити питання радше в теоретичній площині: 
чи можливий консенсус християнства та постмодернізму, – але у випадку 
з вірою романного персонажа чи самого автора словосполучення «post-
modernist religious space» видається недолугим. Такий підхід абсолютизує 
чи щонайменше перебільшує значення постмодерністської думки в релігій-
ному скептицизмі, що актуалізується в цьому романі письменника. До того 
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ж вважаємо проблематичним визначати Лоджа як постмодерністського 
письменника, радше як письменника постмодерністської доби (Ченцова 
2004).

Підсумовуючи, можемо стверджувати таке. Релігійний скептицизм у 
романах Д. Лоджа «Добра робота» і «Новини з раю» є частиною більшого 
питання – «про флуктуації віри» – й органічно пов’язаний з авторським 
варіантом сучасного англійського «католицького роману». Католицизм є 
проблематикою багатьох романів письменника, котрий, за його власним 
визначенням, «пише зсередини католицького середовища» (англ. writes out 
of), і оскільки це середовище від часу його дебютного роману в 1960 р. до 
на сьогодні останнього роману 2001 р. змінювалося, бо змінювалася релі-
гійна культура у країні, це неуникно позначилося на його прозі. Специфіку 
проаналізованих нами романів 1980 – поч. 1990-х років пов’язуємо з 
осмисленою авторською настановою «досліджувати питання» у своїх тво-
рах, натомість компетенцію «формулювати відповіді» делегувати читачеві, 
що є наслідком відмови автора від догматизму на користь «широкого сум-
ніву». Про цей, сказати б, «скептичний імператив», який сам Лодж пов’язує 
почасти з особливостями характеру, він заявив на початку 1980-х. Роман 
«Добра робота» зберігає органічну єдність з романами письменника 1960–
1970-х, у яких переважає інтерес до соціокультурних вимірів релігійності, 
і водночас «реагує» на ті процеси, які відбуваються у британському су-
спільстві від 1950-х, – секуляризації, плюралізму, переваги наукових під-
ходів у пізнанні світу і тим торує шлях до варіативності втілень релігійного 
скептицизму в романі 1991 р. «Новини з раю». Серед них – «есхатологіч-
ний скептицизм», скептицизм щодо ідеї «антропоморфного Бога» та «ант-
ропоморфного Раю», скептицизм щодо новітніх церковних практик. Вони 
пов’язані одразу з кількома персонажами – Бернардом Уолшем, Джоном 
Уолшем, Урсулою, Іоландою, хоча всі вони не прагнуть доказів віри. Таким 
чином, християнська релігія залишається «локусом правди» (Crone). У ро-
мані представлено декілька християнських дискурсів. Джон Уолш та Урсу-
ла є прихильниками старих поглядів на релігію, Іоланда, яка не була вірую-
чою людиною, стає відкритою до неї, а Бернард, як т. зв. «третя людина», 
прагне індивідуалізації своєї релігійності. Примітно, що «флуктуації віри» 
притаманні більшості персонажів – хтось на якийсь час переживає сумнів, 
хтось її втратив і знову здобув, а хтось тільки відкрив її для себе. 

Релігійний скептицизм у романах Девіда Лоджа 1980-х, який ми не ото-
тожнюємо зі скептицизмом постмодернізму, стосується передовсім като-
лицького християнства, але ним не обмежується. Англійська інтелектуаль-
на думка – теологічна, філософська зокрема, – містить потужний імпульс 
для сумніву. Крім того, релігійний скептицизм може бути маркером часу 
(непереконливість есхатологічних сценаріїв в очах сучасника є одним із 
тих мотивів, які споріднюють Лоджа і Барнса – письменників різної худож-
ньої спрямованості). Та хоч би якою була етіологія сумніву, авторський 
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«щирий сумнів» не стає шляхом до атеїзму. Поетикальними апропріаціями 
релігійного скептицизму в романі «Новини з раю» є, зокрема, такі: скеп-
тичний персонаж, тяжіння до бінарних структур, відкрита розв’язка, роз-
маїті наративні стратегії, відмова від повчання.

20. Розмиваючи межі віри: «Вотерленд» Ґ. Свіфта

Несподіване звернення до Бога протагоніста роману Ґрема Свіфта 
«Вотерленд» (Waterland, 1983) Тома Кріка бачиться як моторошна втеча 
від раціональної моделі поведінки. Він щиро звіряється: «…що більше ви 
запитуєте, то важче знайти відповідь, то більше непояснюваного, то більше 
болю і відповідям, таке враження, ніколи і близько не дійти до мети» 
(158)118. Тема релігії в романі розпочинається із роз’яснень Генрі – Томово-
го батька, який наглядає при шлюзі, божественного походження зірок на 
небі (8) і завершується думкою самого Тома про рідного брата Діка як 
«Спасителя Світу» (408). 

Роман, що його критики назвали найкращим твором Ґ. Свіфта, «окра-
сою його прози», неминуче саме з ним порівнюючи кожен наступний, який 
виходив друком, поєднує різні наративи, «різні види текстів (казки, леген-
ди, детективної історії, психологічної прози, історичної оповіді)». У ньому 
викладено історію «індивідуальну, місцеву, національну та світову» 
(Malcolm: 84). Однією з наскрізних, сказати б, опорних тем в архітектоніці 
роману, гадаємо, є тема віри та релігії. Попри те що Свіфт запевняє, що він 
«almost ignorant of the revolutions and counter-revolutions in critical theory ... 
and I do not regret this ignorance. I am not very interested in critical theory» 
(Swift 1989), цей його роман, зрештою, як і інші, запрошує до залучення 
розмаїтого теоретичного матеріалу для його інтрепретації, і передовсім 
того, який узгоджується з постмодерністським статусом його прози. Разом 
з тим, вважаємо за доцільне до вже усталених літературно-критичних  
моделей та філософій, які експлікують смисли Свіфтової прози, як-от  
постмодерністські концепції наративної філософії історії Г. Уайта та 
Ф.Р. Анкерсміта, концепція історіографічної метапрози Л. Гатчієн, теорія 
симулякрів Ж. Бодріяра, неоміфологізм чи задекларований самим автором 
магічний реалізм, додати й ті нові, що сприяють розумінню стану віри в 
сучасну «добу скептицизму», а саме Б. Паскаля, П. Стайнера та І. Гассана.

У романі «Вотерленд» тема віри та релігії найперше і найбільше актуа-
лізована в образі протагоніста Тома Кріка, але так само невід’ємна від ін-
ших персонажів – мешканців краю Фенів. Щодо якості та підвалин віри 
місцевої спільноти ще на початку оповіді автор подає узагальнюючу харак-
теристику:

118 Тут і далі у главі цит. тексту роману «Вотерленд» за: Свифт Г. Земля воды. – 
СПб.: Азбука-классика, 2004. – 416 с.
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І я дивуюся – хоча, чому тут, власне, дивуватися, нічого дивного немає, чиста 
логіка, – з якою готовністю голі Фени провокують усілякі фантазії – і віру в 
надприродне. Як густо села по обидві сторони Ліма населені примарами і 
легендами, що переходять із вуст в уста – за чисту правду. Співаючі Лебеді з 
Уошфенського болота; Чернець з Садчерча; Безголовий Паромщик зі Стейті – не 
кажучи вже про Доньку Броваря з Ґілдсі. Як у далекому минулому Фени ваби-
ли до себе фанатиків і духовидців: на кшталт св. Гуннхільди, нашої місцевої 
святої, <...> яка дочекалася-таки голосу Божого, заснувала церкву і дала своє 
ім’я <...> місту. (26–27, виділено нами. – Л.М.)

У цьому фрагменті віра місцевих мешканців у надприродне та їхні  
«всілякі фантазії» пояснюються містичною силою північноанглійської про-
вінції. Фени «вабили до себе фанатиків і духовидців»; й одному з таких 
духовидців, а саме св. Гуннхільді, котра колись почула тут голос Божий, 
місто завдячує своєю назвою та церквою. Легенда про святу, яка пере-
повідається далі, відповідає канону християнської житійної літератури 
(Словник 1997). У композиційному відношенні збережено обов’язкову 
тричастинність і характерологію. Повідомляється, що Гуннхільда осели-
лась у власноруч сплетеній очеретяній хижці на кýпині посеред болота; 
підтримуючи плоть винятково силою молитви, Гуннхільда стійко чинить 
опір нападам «негативних героїв» – болотних демонів, які вдаються до 
спроб насилля над жінкою. За свій аскетичний подвиг жінка отримує вина-
городу – чує голос Божий і засновує на цьому місці церкву. Похвала святому, 
передбачена третьою частиною композиції житія, у тексті роману відсутня 
і радше мається на увазі – за інерцією. Украй стислий життєпис святої 
вико нує свою основну, передбачену жанром, мету: дає взірець подвижни-
цтва. Те, що питання віри в тексті роману пов’язується на початку бесіди 
про релігію з ім’ям християнської святої і далі в тексті воно ще декілька 
разів згадується, відсилає читача до християнського символізму, метафо-
рики та образів.

Хоча в суспільствах чи общинах з комунітарними цінностями християн-
ство може функціонувати як утопія (Монжен: 288), у романі змодельовано 
індивідуальні сценарії віри. Й у ХХ ст. мешканці Фен звертаються до Бога, 
кожен по-своєму. Зупинимося на трьох ключових персонажах – Томі Крі-
кові, його дружині Мері та старшому братові Дікові. 

Протагоніст роману шкільний учитель історії Том Крік потребує допо-
моги релігії в тих питаннях, у яких йому несила розібратися у світлі нещо-
давніх подій його життя. Він вимушений провести свій останній урок і піти 
на пенсію формально через скорочення в системі освіти, насправді ж че-
рез ганебний учинок дружини як наслідок розумового розладу. Ця неочі-
кувана прикра подія зачіпає і професійні амбіції, і родинний статус Тома 
Кріка – «плоский та монотонний ландшафт тридцяти років спільного жит-
тя» (154), «комфортного життя», у якому Мері була джерелом його натх-
нення (153), перевертається з ніг на голову, а разом з ним і «звична карти-
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на світу» (155). Ірраціональна поведінка Мері змушує раптом усвідо мити, 
що тонка відвойована (reclaimed) твердь його реальності занурюється у 
воду. Стоячи на верхівці Ґринвіцького пагорба поруч з Обсерваторією й 
оглядаючи «непроникні небеса» та «види старих часів» (156), Том Крік ви-
знає свій страх. Він боїться йти додому, вихідних днів, темних вечорів.  
У цей момент чоловік згадує про свого учня Прайса і достоту, як юнак, по-
чинає вірити, що все закінчилось. Аби приборкати власні страхи і страхи 
своїх учнів, вивільнитися від виснажливого відчуття, що все «може завер-
шитись нічим», він повернеться назад, на початок, «у ті часи, коли історія 
ще не встигла накласти на нас лапу, коли ще не все зійшло нанівець» (before 
things went wrong) (163–164). 

Співвіднесенню протагоніста з релігійною точкою зору на світ сприя-
ють біблійні алюзії. По-перше, вибір професії вчителя Том Крік розцінює 
як вибір християнського пасторства. Він звертається до учнів у шкільній 
аудиторії, немов священик до пастви під час проповіді: «діти мої». Свої 
лекції уподібнює чи то казці, яка, як відомо, завжди містить повчання, чи 
викладенню «учення учителя» (132) або «євангелію від учителя» (276), що 
«від страху допомагає» (283). Його виступи і формально, і посутньо мо-
жуть нагадувати церковну проповідь. «Діти. Діти, які успадкують світ <...> – 
діти, перед ким я тридцять два роки стояв, відкриваючи таємниці минуло-
го, перед ким мені вже не стояти, послухайте востаннє вашого вчителя іс-
торії» (11–12). Друге речення цього фрагмента «Діти, які успадкують світ» 
(Children, who shall inherit the world) перегукується з рядками Псалма 
(37:11) «смиренні успадкують світ» (the meek shall inherit the land). Нара-
тивні стратегії оповідача Тома: усталене звертання, біблійні алюзії, повто-
ри, розміреність нарації, упевненість у голосі – змушують читача прийняти 
розказуване ним як незаперечне знання.

По-друге, Том Крік співвідносить себе та інших з біблійними персона-
жами. Зустріч з Прайсом – «одним із тих учнів, про яких учителі розповіда-
ють своїм дружинам» (278) – нагадує йому біблійну Таємну вечерю. На 
користь такої аналогії низка деталей. Том зустрічається з Прайсом, уже 
знаючи про принизливе звільнення з роботи, але його ще мають оголосити. 
Під час зустрічі Прайс маленькими ковтками потягує «Криваву Мері». «Він 
збуджений119. Черговий ковток крові» (280). Це має нагадати читачеві про 
обряд причащання Ісусом учнів-апостолів під час Таємної вечері хлібом та 
вином. Символічну зустріч описано у главі з промовистим заголовком 
«Євангеліє від учителя». В іншій ролі – одного з біблійних волхвів, що при-
несли Ісусу дари на Різдво, – Том уявляє себе, коли, одного вечора прий-
шовши додому, бачить свою дружину з чужим малям на руках: 

119 Насправді його свідомість збуджена вже давно. Раніше в романі повідомляєть-
ся, що він наділений тривожним розумом, прагне переробити світ (151).
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Ваш учитель історії стоїть у дверях, аж застиг перед дивною цією сценою Різд-
ва, у позі ураженого священним трепетом пастуха (зовні, в ночі, стадо його 
учнів розбрелося хто куди, дізнавшись, що зажевріла зоря нової ери). У пра-
виці в нього – замість посоха – ключ від парадних дверей; у лівиці – замість 
світильника – старенький пошарпаний учительський портфель, скромний 
символ професії. (310, виділено нами. – Л.М.)

Мері у цей самий момент – «сама невинність та дівоча лагідність» – ба-
читься йому в образі Мадонни120. Іншого разу вже сама Мері називає себе 
Божою матір’ю (357), щоправда це стається в Томовому видінні, коли він 
очікує на кохану коло хати Марти Клей під час виправлення наслідків не-
вдалої вагітності. В епізоді відвідин хижі старої чаклунки надмір фізіології, 
зосередженість на тілі, репрезентована через натуралістичні деталі, супе-
речать маріологічному догмату про «непорочне зачаття» Марією Ісуса 
Христа і ще одному догмату католицизму (який був прийнятий остаточно в 
1854 р.) про «непорочне зачаття» самої Марії у шлюбі її батьків, «тобто 
про її повне вилучення із загальнолюдської спадкової гріховності» (Мифо-
логический словарь: 339), але це зовсім не бентежить Тома. Важливішою є 
формальна схожість.

На відміну від Дікових, релігійні почуття Мері мають назву. Вона хрис-
тиянка, і в неї свої, ще з дитинства, відносини з Богом, навіть «роман» (51). 
Мері народилася в родині католиків. Батько – Гарольд Медкаф виховав 
доньку «у дусі та у букві її [материної] віри» (58). З думкою про Діву Марію 
доньці обрали й ім’я. Якби на те його воля, батько «зробив би з неї маленьку 
мадонну» (58). Освіту дівчина отримала у монастирській школі для дівчат 
Св. Гуннхільди. Та одружившись, Мері на багато років забула про Бога. 
Перелюбство, дивні і з драматичними наслідками для неї стосунки з напів-
дурком Діком вабили її більше. Але у свої п’ятдесят два вона «знову виру-
шила на пошуки Спасителя» (53). Жінка позбавлена можливості мати дітей, 
але вона не зраджує вірі. Тепер Мері увірувала в існування божественної 
дитини, «яку післав їй Бог» і яка «всіх врятує» (401). Запевнення Мері, що 
викрала дитину, бо так їй велів Бог, мовляв, він зійшов на неї і обдарував її 
цією цінністю – дитиною – просто в супермаркеті «Сейфвейз», не сприй-
має навіть Том. Її віра в очах громади і самого Тома скидається на безум. 
Чудесна з’ява маляти в їхній домівці є звичайнісіньким викраденням боже-
вільної або розпачливої жінки, яку чоловік урешті-решт був змушений від-
везти до психіатричної клініки. 

Романний образ Мері, котрий вибудовується довкола ідеї трагічного 
материнства, а точніше досвіду неспроможності дати життя, перелицьовує 
біблійну історію про матір Ісуса, формуючи новий зміст: сумнів у правди-
вості догмату щодо «непорочного зачаття». З точки зору деяких дослідни-

120 Це неодмінно викликає асоціації з численними полотнами «Поклоніння волх-
вів», напередусе з тими, які акцентують чуттєвий аспект біблійного епізоду.
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ків, «розвінчування християнського міфу про невинність Діви Марії від-
ображає характерне для кінця ХХ ст. розчарування в можливості кінцевого 
подолання людством гріховності, втрату віри в божественне одкровення 
шляхом приходу месії» (Шанина: 72). Гадаємо, перечитування біблійного 
міфу про Марію, яке текст роману просто нав’язує читачеві, не має на меті 
протиставлення картини світу в межах християнської доктрини та картини 
світу, яка притаманна кінцю ХХ ст. чи то з домінантою розчарування в 
успішності подолання гріховності, чи з домінантою втраченої віри в Бога. 
Вона радше оприявнює скептицизм щодо «доктринального» мислення,  
абсолютну критичність стосовно великих ідей, метанаративів, але не по-
збавляє віри. Доказом цього є ще один фрагмент монологу Тома (а роман 
є, власне, одним довгим монологом протагоніста, голос якого резонує вря-
ди-годи з голосом автора):

<…> ми найбільше схожі на подорожніх, які заблукали в пустелі. Ми щиро 
віримо, що рухаємося вперед, до оази Утопії. Але звідки нам знати – хіба що 
якась уявна особистість, яка дивиться на нас із піднебесся (назвімо її Богом), 
може знати напевне, – що ми не ходимо по великому такому колу.
Немає сенсу, діти, заперечувати, що так звані великі ривки цивілізації, чи то 
у сфері моралі чи технології, незмінно спричинювали відповідний регрес. Що 
поширення християнських догматів на сфери, які за звичкою називають вар-
варськими, в історії Європи – не кажучи вже про наші місіонерські подвиги за 
її межами – насамперед було причиною воєн, масових вбивств, тортур та ін-
ших форм варварства. (163, виділено нами. – Л.М.)

Заради справедливості зауважимо, що в цій частині роману протагоніст 
розмірковує про зворотний бік не лише релігії, а й знакових технологічних 
відкриттів, як-от винайдення друкарського преса, парового двигуна та по-
вітроплавання, розщеплення атома. Згаданий фрагмент тексту демон-
струє, що для Тома-історика Бог не більше ніж «вигадана особистість», а 
поширення християнських догматів свого часу «стало причиною воєн, ма-
сових вбивств, тортур та інших форм варварства», а не, скажімо, поглиб-
ленням чи рафінуванням віри. Згодом Том продовжує цю рефлексію і 
каже, що цивілізація – це лише ідея, не реальність, вона легко ламається, 
може розсипатися на друзки (386). Якщо релігія, яку він розглядає як час-
тину цивілізації, – це ще одна ідея, то вона так само може розсипатися на 
друзки. Це пояснює, чому ані тут, ані деінде протагоніст не полемізує з 
тими чи іншими положеннями раціональної теології. Йому достатньо ква-
ліфікувати її як ще одну ідею людства. 

Водночас, подібно до героя поезії Філіпа Ларкіна «Відвідини церкви», 
Том залишає за собою право на віру. Для цього він має змінити регістр. 
Віра – ірраціональна, тому її прояви дискретні, непослідовні, ба навіть час-
то непояснювані. Він не називає себе християнином, але часто згадує про 
силу зверху – про Бога. Це зближує його з агностицизмом. Том щирий, 
коли не приховує потреби в тому, аби хтось дивився на «це все зверху» 
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достоту, як хлопчики на безлюдному острові за мить до смерті в романі 
«Володарі мух». Вони віддаються ірраціональному, сподіваються на чудо 
через недовіру до раціонального. Це дає підстави говорити саме про релі-
гійну точку зору Тома. 

Її важливим елементом є відносини з братом Діком. До цього спону-
кають константні запевнення Тома у винятковості брата, його нібито місі-
онерському покликанні. Самому Дікові це невтямки бодай через те, що 
народився з розумовим відхиленням. Дік з’являється на світ не так, як усі 
діти, – у результаті інцесту. Ті фрагменти тексту роману, в яких вибудову-
ється образ Діка, сповнені яскравих натуралістичних деталей, гротеску, які 
суперечать припущенню про божественну обираність. Приміром, його 
портретна характеристика: «…видовжене, картопляного кольору обличчя 
з важкою щелепою і млявим ротом, який завжди привідкритий і видає 
тихий напівголос-напівподих» (36). На відміну від інших дітей, «Дік не вміє 
ані читати, ані писати. Навіть говорить він якось набакир» (48), батьки 
заборонили Томові навчати Діка, але він добре знається на машинах, ви-
робив ритуал «лагодження свого мотоцикла» (47), навіть розмовляє з ним 
(49). Коли автор повідомляє про «амнезійний туман Дікового розуму» 
(287), то тим демонструє неспроможність чоловіка контролювати світ, у 
якому він живе, годі казати про те, щоб його змінювати. Разом з тим автор 
романтизує цей образ; у внутрішньому світі чоловіка поєднуються чуттє-
вість, навіть вразливість, віра в любов, ревнощі та спроможність до вбив-
ства. Він із самого початку нагадує фолкнерівського Бенджі, і це невипад-
ково, бо саме персонаж роману «Шум і гнів» став прототипом свіфтівського 
Діка, письменник ніколи й не приховував своєї поваги до творчості амери-
канського романіста. Обмеженість, яка є наслідком уродженої недуги – 
слабоумства, – у Томовому розумінні є доказом його божественної суті.  
І в той час як Дікові невтямки подробиці його походження, що їх Том напо-
легливо намагається вкласти в його голову, йому ще на додачу повідомля-
ють, що він стане Спасителем Світу (373). Урешті-решт, Дік не здійснює тієї 
місії, яку з ним пов’язував брат. Більше того, у кінці роману він укорочує 
собі віку, остаточно руйнуючи ідею про божественну обираність як таку. 

Дослідники свіфтівської прози по-різному прочитують цю завершальну 
подію в житті Діка. Російська дослідниця Юлія Шаніна, аналізуючи роман 
«Вотерленд» з позицій неоміфологізму, пропонує в цілому переконливу 
перспективу літературно-критичної рецепції роману. Однією із цікавих 
здогадок, які містяться в її дослідженні і пов’язані з предметом нашого ін-
тересу, є актуалізація міфу про дитину – Спасителя світу, який оприявню-
ється у зв’язку з образом Діка (74). Подібні міфи К. Юнґ об’єднує архе-
типом божественної дитини і визначає його якості так: «міфологічне уяв-
лення про дитину є ясно пізнаваним символом: йдеться про божественну, 
чудесну дитину, а зовсім не про людську – зачату, народжену і вирощену  
за абсолютно незвичайних обставин. Її дії настільки ж чудесні й жахливі, як 
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її природа і статура» (Юнг: 358). Шаніна стверджує: «Міф про божествен-
ну дитину автор роману розцінює як утопію, яка не може привести до по-
рятунку ані світу, ані окремої людської душі. На думку Свіфта, як і будь-яка 
умоглядна теорія, віра в неї може лише прискорити кінець історії» (там 
само). Канадська дослідниця Памела Купер пропонує відмінне прочитання. 
Вона кваліфікує смерть Діка як жертовну, що передбачає можливість по-
рятунку та зародження у звичайному повсякденному житті таємниці 
(Cooper: 12). 

Очевидно, справа не лише в Дікові, а й у самому Томі. Бо ідея про ви-
нятковість брата належить саме йому, тож є частиною його картини світу 
і релігійної точки зору. Том не отримує того, чого прагнув, – він помилив-
ся. У масштабах суспільної історії наслідки подібної помилки ще трагічні-
ші. Бажання вибудувати рай на землі обертаються революціями та війнами, 
наслідки яких не приносять порятунку. Об’єктом сумніву в романі є не 
стільки біблійний міф про спасіння світу дитиною, скільки недолугість  
самого віруючого, невміння прочитати знаки, що в романі інструменталі-
зується розмиванням меж фактуального і фіктивного, ймовірного і неймо-
вірного, навіяного та істинного у свідомості ненадійного наратора. А це, 
урешті-решт, унеможливлює судження. 

Текст роману чинить опір вибудові концепцій, які пов’язані з Діком. Ще 
одним поетикальним прийомом скептичного є нерозрізнення голосів. Уже 
згаданий вище діалог Тома та Мері про викрадену дитину перебиває третій 
голос – він підхоплює останню репліку жінки про те, що так Бог велів, і 
провадить далі:

Але Бог давно вже нікому нічого не говорить. Хіба ти не чула про це, Мері? 
Він давно вже перестав розмовляти. Він навіть і не дивиться більше звідтіля, з 
небес. Ми виросли, і він нам тепер непотрібен, Отець наш Небесний. Нам 
розуму не позичати. Ось він і віддав світ нам на відкуп, робіть, мовляв, що 
хочете. У Ґринвічі, посеред величезного мегаполіса, де колись люди збудували 
обсерваторію спеціально для того, щоб можна було повернути Богові погляд, 
ночами тепер, на тлі золотої аврори вуличних ліхтарів, не побачити навіть і 
Божих зірок.
Бог, він для простих, для відсталих людей у всіляких Богом забутих місцях. 
(313–314, виділено нами. – Л.М.)

Кому належить цей голос – читач може лише припускати. Згадка про об-
серваторію в Ґринвічі підказує, що він може бути Томів (читач-бо пам’ятає, 
що він полюбляє відвідувати Ґринвіцький пагорб). Бог «не говорить», «не 
дивиться», «віддав світ на відкуп» у відповідь на те, що «ми виросли», «ми 
самі з вусами», але навряд це відчай Тома. Це ще одна точка зору на стан 
справ у відносинах між людиною та Богом. Наступне речення у фрагменті 
відділене просторово – новим рядком – і суперечить логіці попередніх. 
Теза про те, що Бог «для простих, для відсталих людей», вказує на те, що це 
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ще один, інший голос у романній поліфонії голосів, які конкурують між со-
бою у спробах пояснити те, що пояснити неможливо. 

Рясно оприявлена в романі настанова щодо ілюзорності присутності 
Бога, зважаючи на постмодерністський статус прози Свіфта, спонукає 
звернутися до теорії симулякрів Жана Бодріяра. Французький теоретик 
постмодернізму так розмірковує про фігуру Бога в роботі «The Precession 
of Simulacra»: «All of Western faith and good faith was engaged in this wager 
on representation: that a sign could refer to a depth of meaning, that a sign 
could exchange for meaning, and that something could guarantee this exchange – 
God – but, God is reduced to the signs that attest Him» (Baudrillard: 256). Бод-
ріяр переконаний, що в епоху, яка відкидає трансцендентну правду (а це і 
є епоха Свіфтових персонажів), людина створює знаки Бога, знаки правди, 
знаки реальності як відчутної та сповненої смислів системи (a tangible and 
meaningful system). У романі «Вотерленд» автор майстерно переконує чи-
тача в тому, що Крік є священиком, а сам він, читач, – його паствою і що 
ним управляє чи його надихає всезнаючий та всесильний Бог. Водночас 
автор не приховує і того, що це лише ілюзія, час від часу нагадуючи про 
штучну природу наративу і керуючись тим, що читач (можливо і він сам) 
хоче опинитися, бодай на якийсь час, у світі, де Бог існує (чи в суспільстві, 
у якому віра в Бога є безумовною), пережити стан безпечного існування. 
Це ще один доказ того, що не раціональне, а ірраціональне живить того, 
хто вірить у творення Богом цього світу. 

Цю ірраціональність можемо тлумачити двояко. По-перше, як наслідок 
втрати релігії. На думку Іхаба Гассана, «God, King, Father, Reason, History, 
Humanism have all come and gone their way ... We have killed our gods – in 
spite or lucidity, I hardly know – yet we remain ourselves creatures of will, 
desire, hope, belief. And now we have nothing ... upon which to found our 
discourse» (Hassan: 30). Концепція людини як «істоти віри» конгеніальна 
концепції Джорджа Стайнера про «ностальгію за абсолютом». По-друге, 
ірраціональність може бути не наслідком, а природним станом речей. Так 
розмірковував Паскаль. Він уважав, що віра не потребує аргументації (про 
це детальніше в наступній главі). А це виводить релігійний скептицизм, 
принаймні, Кріковий, за межі «логіки» постмодернізму.

Поділяючи точку зору тих учених, які не зводять смисли роману «Во-
терленд» до постмодерністського заперечення всіх смислів, хоч добре зна-
ють, яким є ставлення постмодернізму до релігії, вважаємо, що релігійний 
скептицизм значною мірою в контексті постмодерністських теорій декон-
струює християнські догмати про Діву Марію, про божественну обира-
ність, релігію як «доктринальне мислення». Розмивання меж фактуального 
і фіктивного, ймовірного і неймовірного, навіяного та істинного, поліфо-
нія, характерні для постмодерністської поетики, створюють те скептичне 
середовище, яке утримує читача від фінальних суджень у питаннях віро-
сповідання. Водночас, питання віри залишається одним із виборів, що їх 
пропонує свіфтівський текст.
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21. Маятник віри в «Історії світу в 10 ½ главах» Дж. Барнса

Джуліан Барнс відверто заявляє: «I don’t believe in God, but I miss Him» 
(Barnes 2008: 1). Аби уникнути непорозуміння з читачем, з яким воліє «ди-
витися в одному напрямку» (Baron), та убезпечити себе від апорій у реф-
лексії щодо особистих пріоритетів у питаннях віри і релігії, цією стверджу-
вальною тезою, впевненим акордом він розпочинає збірку есеїстичних 
мемуарів «Нема чого боятися» (Nothing to be Frightened of, 2008). Ось як 
письменник далі розтлумачує свою тезу: «That’s what I say when the question 
is put. I asked my brother, who has taught philosophy at Oxford, Geneva, and 
the Sorbonne, what he thought of such a statement, without revealing that it 
was my own. He replied with a single word: “Soppy”» (Barnes 2008: 1). Уже 
після публікації в інтерв’ю Джону О’Конеллу він зізнався, що надсилав 
старшому братові і перші двадцять пробних сторінок збірки, бо братова 
думка є думкою не лише експерта, а й свідка того розмаїття родинних сце-
наріїв у питаннях віри, про які письменник охоче розповідає (О’Connell). 
Коли бабуся втратила віру, то одразу знайшла їй заміну – соціалізм. Батько, 
маючи ліберальні погляди, своє ставлення до релігії визначав одним сло-
вом «агностицизм», а для матері чоловіків агностицизм був не більше, ніж 
«розпливчастою ліберальною позицією» (wish-washy liberal position), сама 
ж віддавала перевагу атеїстичній точці зору, бо була переконана, що люди 
довіряють релігії через страх смерті (Barnes 2008: 8). Як згадує Барнс-
молодший, якраз вона домінувала в родині й задавала тон у всьому. 

Традиційними царинами навчання християнської віри у Великій Бри-
танії були родина та школа. Барнс власний скептицизм щодо релігії бачить 
як такий, що (1) невід’ємний від «родинного спадку», і, (2) згадуючи роки 
навчання у школі, як такий, що протиставив себе християнським традиціям 
в англійській системі освіти:

So I had no faith to lose, only a resistance, which felt more heroic that it was, to 
the mild regime of God-referring that an English education entailed: scripture 
lessons, morning prayers and hymns, the annual Thanksgiving service in St. Paul’s 
Cathedral. And that was it, apart from from the role of Second Shepard in a nativity 
play at my primary school. I was never baptized, never sent to Sunday school.  
I have never been to a normal church service in my life. I do baptisms, weddings, 
funerals. I am constantly going into churches, but fоr architectural reasons;  
and, more widely, to get a sense of what Englishness once was. (emphasis added, 
ibid.: 13) 

Письменник визнає, що перед ним ніколи не стояло питання вибору релі-
гійної віри. Власне роль другого пастушка в різдвяній виставі, яку він був 
вимушений виконати в початковій школі, у дорослому віці стає об’єктом 
іронії. Потрійна негація – «ніколи не хрещений», «ніколи не навчався у не-
дільній школі», «ніколи не відвідував церковної служби» – такою відпочат-
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ково була його, Барнсова, тактика «опору» інституціональній релігії. Ви-
користаний автором у процитованому фрагменті прийом ампліфікації, 
посилений лексичною анафорою, не лише уточнює якість і міру його від-
чуженості від християнства, підсилює градус афірмації, а й підготовлює 
читача до наступної тези про своєрідну власну рецепцію християнського 
мистецтва. Релігійне мистецтво для нього існує без прикметника «релігій-
не», тому церква – це лише архітектура. Є у книзі й інші приклади такої 
рецепції мистецтва: «I miss the God that inspired Italian painting and French 
stained glass, German music and English chapter houses, and those tumbledown 
heaps of stone on Celtic headlands which were once symbolic beacons in the 
darkness and the storm». Повертаючись до цитованого вище фрагмента 
книги, слід зазначити, що останнє речення перебиває логічний ланцюжок 
попередніх речень щодо минулого несподіваною ностальгією за тим, «чим 
колись була англійськість».

При цьому Барнс менш категоричний, коли йдеться про власний атеїзм. 
В інтерв’ю Скарлет Берон він зізнається: «I think I’m probably an atheist but 
I’m always alarmed by dogma and I think atheism can be a dogma as much as 
anything else. I don’t think I’m smart enough to know that there isn’t a god» 
(Baron). Він приміряє на себе атеїстичну точку зору обережно, стримано.  
З позицій скептицизму, яку демонструє в цих рядках, він, за власним ви-
значенням, – «мабуть атеїст», бо «догма завжди його тривожила», водно-
час визнає, що його знань замало, аби стверджувати, що Бога немає. Сві-
домо чи ні Барнс стає на позиції пірронізму. Він визнає, що не має доказів 
існування Бога (атеїзм) і не має доказів не-існування Бога. Така антитеза 
узгоджується з принципом пірронізму «no more this than that» і веде до 
утримання від кінечного судження – epochē, яка врешті-решт означує його 
скептицизм. Як наслідок, «свідомість опиняється у підвішеному стані» 
(Zerba: 92–93) або, сказати б, у «транзитному стані» (про художні маніфес-
тації «транзитного стану» піде мова далі), рухаючись подібно до маятника 
від одного полюса до іншого. Разом з тим, Барнс відводить атеїзму цілком 
конкретну роль у супільстві: певної сили, фактору, що може бути проти-
ставлений сучасному фундаменталізму (Baron). 

Ставлення Джуліана Барнса до догматизму співмірне зі ставленням 
особливо шанованого ним Ґюстава Флобера, котрий у листі до мадемуа-
зель Льоруаєр де Шантепі писав: «Усяка догма є для мене осоружною, але 
те відчуття, яке її породило, – то найбільш природний та поетичний вияв 
людяності. Я не люблю тих філософів, які відкинули його як дурницю та 
безглуздя. Що я тут бачу, то це необхідність та інстинкт. Тож я з повагою 
ставлюся до чорної людини, яка цілує свій фетиш, так само до католика, 
який стає на коліна перед Святим Серцем» (цит. за Barnes 2008: 176). На-
слідуючи вельми шанованого ним попередника, британський письменник 
воліє розділяти «інституційні релігії» та те, що він називає «релігійним ін-
стинктом», що ним «наділені більшість людей» (Baron). Барнс переконаний, 
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що християнська релігія завжди існує завдяки тому, що є «beаutiful lie, …a 
tragedy with a happy ending».

Хроніка останніх днів життя батьків Барнса, яка у виразних деталях по-
стала на сторінках книги «Немає чого боятися», відстежування власних 
відчуттів щодо втрачених близьких – це не лише екскурс у родинний ре-
лігійний дискурс, а й розгортання барнсівської теми смерті, заявленої в 
заголовку. Страх перед смертю, який став фактом життя письменника й 
фокусом сповідальної оповіді, є формою оприявнення «релігійного ін-
стинкту» самого Барнса. Смерть викликає в ньому суперечливі відчуття, їх 
він пробує раціоналізувати; каже, що ненавидить її, обурюється її надмір-
ною персоніфікацією, бо, радше схиляється до того, що смерть – не якась 
жахлива фігура (смерть з косою), а виснажливий процес: «It’s just like some 
terrible, heartless, bland bureaucracy at work, busily fulfilling its quota, as it 
always does. To personify death with too many grades of emotion is to do it too 
much honour» (ibid.). 

Барнс звертається до спадку літератури, аби відшукати в ньому спорідне ну 
душу, – і знаходить. Це Філіп Ларкін, Жюль Ренар (для нього смерть – єди-
не, що робить життя цінним), Сомерсет Моем (з гумором поставився до 
власної смерті). Філіп Ларкін стає його улюбленим поетом, бо відчуває 
духовну спорідненість з ним, у тому числі у вкрай болючому питанні смерті.

I think he’s about where I am. I think he was a natural melancholic and the fact 
that he lived alone, even if he didn’t work alone, aggravated the condition. <...>  
I don’t know whether I shall die screaming as Larkin did, or would have done if he 
hadn’t been drugged. I don’t think he was morbid. If you’re morbid you write 
about death in a late-Romantic decadent way, whereas Larkin wrote about it in a 
very clear-eyed, rational way in poems like Aubade: “Not to be here, / Not to be 
anywhere, / And soon; nothing more terrible, / nothing more true» (emphasis 
added, O’Connell).

Досвід Ларкіна, котрий не був віруючою людиною, але, як ми з’ясували, у 
різні періоди життя демонстрував відкритість до релігії, цінний для раціо-
налізації його власного страху найперше характерною амбівалентністю 
поета. Вона визначає внутрішній стан героя Ларкіна, і вона до душі Барнсу, 
який стверджує, що «…завжди був іронічною людиною». 

It’s a way of saying things aren’t as they seem. It gives you X-ray vision. It allows 
you to see round the back of things. It responds to the fact that reality isn’t single-
natured. It allows you two responses to the complexity of reality. It makes it 
possible to be serious and jokey at the same time. It’s the ‘snorkel of sanity’ as I think  
I described it in Flaubert’s Parrot. Is it ‘the devil’s mark,’ my protagonist wonders, 
or ‘the snorkel of sanity’? That is to say: does it curse you or does it save you? 
Renard puts it brilliantly: ‘Irony doesn’t dry up the grass, it only burns off the 
weeds.’ (emphasis added, Baron) 
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Кволий протестантизм середовища, у якому виріс Джуліан Барнс, навіть 
зважаючи на марність спроб подолати танатофобію в дорослому житті, не 
переростає у спроби перевизначення віри, на відміну від Вільяма Ґолдінґа, 
котрий навпаки, вирісши в родині атеїстів, уже зрілим чоловіком, а надто 
на схилку віку, вибудовує те, що деякі учені кваліфікують якраз у християн-
ському дискурсі як «власну похмуру версію протестантизму» (Hewitt: 200). 
Для Барнса такий шлях був би занадто радикальним і не ухильно привів би 
його до ненависного догматизму. І все ж зміни відбуваються, їх фіксує 
його письмо. Власне балансування між полюсами «мабуть атеїст» та «з тугою 
за Богом» він делегує протагоністам роману «Історія світу у 10 ½ главах» 
(A History of the World in 10 ½  Chapters, 1989), які існу ють у транзиті, у не-
перервному пошуці нових суб’єктивізованих, індивідуалі зованих стосунків з 
Богом, актуалізуючи той самий «релігійний інстинкт», якщо це, ясна річ, не 
підкреслено статичні догматики. 

Джуліан Барнс, безперечно, – знаковий для британської літератури 
письменник. Його романи – яскраві зразки постмодерністської прози, 
вони також продовжують ті літературні традиції, що були започатковані 
раніше, одна з яких – літературний скептицизм. Ми ще раз звертаємося до 
роману «Історія світу в 10 ½ главах», якому в художньому світі Барнса на-
лежить особливе місце, аби визначити своєрідність апропріації скептично-
го в питаннях релігії і віри в романній творчості британського романіста й 
аби зіставити їх з його власними оцінками, зробленими у книзі «Нема чого 
боятися». Те, що роман був перекладений і сприйнятий двадцятьма сімома 
мовами, свідчить про універсальність його прози, але чи є настільки ж уні-
версальними виміри релігійного скептицизму в романі? 

Усі глави «Історії світу в 10 ½ главах» стають платформою для полеміки – 
експліцитно або імпліцитно – між прихильниками і критиками віри. Уза-
гальнений образ наратора в романі містить ту амбівалентність Філіпа Лар-
кіна, якою Барнс захоплюється у книзі «Нема чого боятися». Він втілює 
скептичну настанову і щодо ймовірності наукових доказів існування Бога, 
і щодо переконливості аргументації тих, хто називає себе апологетом 
християнської релігії, він піддає сумніву правдоподібність біблійних істо-
рій і називає їх тим знанням, що відсилає нас уперед. Більш переконливими 
за теологів та представників церкви для кожного з персонажів роману ста-
ють власні міркування, що ґрунтуються на травматичному досвіді втрати, 
змушуючи шукати альтернативу – прямуючи чи до Бога, чи від Бога. Опо-
віді протагоністів-нараторів – здебільшого про транзитні стани людини, 
про рух від невіри до віри (або у зворотному напрямку). 

На початку протагоніст-наратор дає гостросатиричну оцінку іудей-
сько-християнському розумінню Бога («Безбілетник»). Він на свій лад пе-
реказує біблійну історію про Ковчег Ноя, котрий, як про це пише Книга 
Буття та інші джерела, був побудований за Божою вказівкою для порятунку 
Ноя та його сім’ї, а також тварин від Всесвітнього потопу. Жук-короїд у 
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традиціях скептицизму щодо священних текстів виказує недовіру до са-
кральних книг і тому переінакшує її, зокрема в питанні мотивації Ноя, з 
точки зору грішної людини. У Ноєвій відданості Богові він убачає бажання 
виконувати накази свого кумира. 

У такій відданості Богові було щось зловісне; щось огидне, якщо можна так 
висловитися. Зате він не мучився сумнівами; і, зрештою, стати Божим обран-
цем, уціліти при загальній загибелі, знати, що твій рід буде на землі єдиним, – від 
такого будь-кому в голові запаморочиться, чи не так? Стосовно його синів – 
Хама, Сіма і того, з ім’ям на літеру «і», – їм це явно не пішло на користь. Хо-
дили по палубі надуті, немовби члени Королівської Родини. (77–78)121

Через те, що Божий обранець «не мучився сумнівами», він сповнився гор-
дині і фанатичного завзяття. Не на користь це і його синам, які винятко-
вість сприйняли як запрошення до пихатості. Коли наратор звертається до 
читачів, то добре розуміє, що одні готові сприйняти його точку зору, інші – ві-
рять тому, що хочуть вірити, бо не бажають переглядати свої погляди. Він 
поділяє усіх людей на дві категорії: одні – відкриті, інші – сповнені «непере-
можної пристрасті до догматизму» (79). Фанатизм і догматизм – категорії 
одного порядку. Класифікація, запропонована наратором «Безбі летника», 
удатна для типологізації нараторів у наступних «главах історії», а «леґіти-
мізація» ним сумніву стає стратегією тих, хто уникає догматизму.

До останніх відносимо 38-літню Кетлін Ферріс («Вціліла»). Вона не по-
требує доказів Бога, вона потребує його існування. Френсіс переконалася, 
що людина, керована лише розумом, рокована втратити життя. Спершу в 
бесідах зі своїм чоловіком, потім у монологах, адресованих читачеві, роз-
мірковує про екологічні катаклізми, «про вимирання планети» і розповідає 
про свою мрію жити в суголосі з природою, міряючи дні сходами та захо-
дами сонця. У власних бідах та в негараздах світу жінка звинувачує розум: 
«Це все розум винен <...> розум усьому причина. Він просто занадто розі-
гнався, на свою біду, от його і занесло не туди. Це ж завдяки розуму вина-
йшли таку страшну зброю [ядерну зброю], хіба ні? Адже неможливо уявити 
собі тварину, яка готує власну загибель?» (119).

Коли Кет стверджує, що розум «занесло не туди», то має на увазі науко-
во-технічний прогрес і той інтелектуальний ресурс, який його живить. 
Очевидно, що проблема не в тому, що людина має розум, а в тому, що вона 
користується ним на свою власну загибель. «Наш розум занесло не туди. 
Слід було вчасно зупинитися. Але власне цього розум і не може зробити», – 
каже вона (там само). Водночас сила розуму обмежена, переконана Кет, 
бо єдине, чого він якраз не може, це зупинити самого себе. Це знання 
відчу жує її від колись коханого Ґреґа та його друзів, урешті-решт усаміт-

121 Тут і далі у главі цит. роману «Історія світу у 10 ½ главах» за: Барнс Дж. Исто-
рия мира в 10 ½ главах // Иностранная литература. – 1994. – № 1. – С. 67–229.
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нює її. Разом із двома кішками Ліндою та Полом у маленькому човнику Кет 
вирушає світ за очі. Це все дуже нагадує Ковчег Ноя, про який ішлося в 
попередньому розділі роману. Крок за кроком вибудовується простір для 
віри, тепер їй необхідний пограничний досвід, який дозволить «розгледіти» 
межі розуму. Актуалізація «релігійного інстинкту» протагоністки – наслі-
док її рефлексії і впливу зовнішнього фактору. Перебуваючи цілими днями 
на спекотному сонці, вона «дещо перегрілась», «знепритомніла», «почува-
лася розбитою, її лихоманило» (113–114). Урешті-решт, Кет вимушена ви-
знати, що в неї гарячка, яку супроводжують непевні стани сну–несну, 
жахи. Хоч її загальний фізичний стан не впливає на чіткість думок, саме в 
такому стані вона звіряється про свої релігійні почуття. Подібно до Тома 
Кріка («Вотерленд»), Кет потребує того, хто б дивився на все ззовні. «Вона 
не вірила в Бога, але зараз їй хотілося повірити. Не тому, що вона боялася 
смерті. Тут було інше. Їй хотілося повірити у кого-небудь, хто б дивився на 
все збоку» (120). Потреба справедливості у виняткових обставинах про-
ростає потребою в Бозі. Щоправда, більше про цю метафізичну тугу не 
йдеться. Кет щаслива вже від того, що тепер, коли її кішка Лінда народила 
п’ятеро милих кошенят, «можна надіятися» (125). Читач непевний, він  
на роздоріжжі, чи є це чудо народження означником зворотного зв’язку з 
Богом, а значить здобуттям віри, чи новим об’єктом інтересу Кет, яка по-
требує ніжності, не менше, ніж здорового глузду від світу. Вважаємо, тран-
зитний стан протагоністки, яким завершується оповідь, її нові відчуття є 
художнім утіленням того, що Флобер у листі до мадемуазель Льоруаєр де 
Шантепі називає «найбільш природнім та поетичним виявом людяності». 
Для французького письменника, якого Барнс називає своїм літературним 
батьком, це почуття було особливо цінним і давало підстави зневажати тих 
філософів, «які відкинули його як дурницю та безглуздя». Очевидно, що 
автор нагородив протагоністку не лише власним сумом за Богом, а й три-
вожністю щодо догми. Флобер застерігає, що саме таке почуття передує 
осоружній догмі. 

Крок, від якого утрималася Кет, уже зробила інша жінка в романі – 
Аманда Ферґюссон («Гора»), сповнена релігійного завзяття. Вона визнає 
Бога і його вічний промисел, а її опонент – власний батько – «вірив у спро-
можність світу до прогресу, у перемогу людини, у крах упереджень»122. 
Поки юнка читала «чергову книгу, сповнену релігійного мудрагельства», 
полковник Ферґюссон шкодував про шлюб доньки, який так і не стався. 
Коли батько помирає, Аманда має змішані почуття – суму за втратою і три-
воги щодо того, як він облаштувався у християнському потойбіччі. 

122 Ця історія ставить під сумнів щонайменше три догматичні позиції (не спросто-
вані соціологією), постулюючи натомість таке. По-перше, ірландці, хоч і з найвищим і 
донині показником віруючих, можуть мати різне ставлення до релігії. По-друге, пи-
тання віри не є історичним, і в 1837 р. думки різнилися. По-третє, ґенераційний 
фактор не закріплює за старшим поколінням більшу побожність.
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Сум Аманди за батьком змішувався із занепокоєнням щодо його онтоло-
гічного статусу. Чи привело його вперте небажання визнати божественне 
провидіння – і його згадки Імені Господа Бога даремно навіть на смертнім 
одрі – до того, що тепер він опинився у темряві зовнішній, в якій-небудь мо-
розній області, де не обігрівають патентованими печами? Міс Ферґюссон знала, 
що Господь справедливий, але милосердний. Тих, хто прийняв його заповіді, 
судитимуть у суворій відповідності до закону, тоді як до неосвічених дикунів 
у темних хащах, які просто не могли пізнати світла, поставляться поблажливо 
і дадуть нагоду виправитися. Але чи увійдуть до категорії неосвічених дикунів 
мешканці просторих холодних будинків під Дубліном? Чи повинні страждання, 
які впродовж життя переживають невіруючі, думаючи про забуття, перейти у 
подальші страждання, кару за заперечення Господа? Міс Ферґюссон побою-
валася, що це цілком можливе. (141)

Фанатичне завзяття Аманди, яке в цьому фрагменті оприявнюється в об-
разі пекла, стає предметом іронії наратора. Антропомофорний образ по-
тойбіччя (а він такий, яким його бачить Аманда) знижено побутовими де-
талями з життя мешканців передмістя Дубліна: це, за аналогією, «область, 
яку не обігрівають патентованими печами». Самі ж мешканці пекла, котрі 
не увірували в Бога, такі як її батько, класифіковані Амандою як «неосвіче-
ні дикуни». Дочірній обов’язок змушує Аманду надалі піклуватися про 
долю батькової душі, й аби вимолити прощення для полковника Ферґюссо-
на, вона вирушає в паломницьку подорож на гору Арарат, де, за переказа-
ми, зупинився Ковчег Ноя, з якого він зійшов і ще сотні років прожив. 
Статичність образу зберігається. 

Цей образ актуалізує закладений у ньому потенціал у момент контакту 
з іншим персонажем, найбільше у зв’язку з образом полковника Фер-
ґюссона. У бесідах вони з’ясовують, що відмінність погляду на світ – це 
відмінність версій про світ, що лежать у площині найменувань, мови. «Те, 
у чому Аманда вбачала божественний смисл, розумний порядок і перемогу 
справедливості, батько її – лише хаос, непередбачуваність і насмішку. Але 
перед очима обох був один і той самий світ» (там само). Як бачимо, вони 
по-різному бачать не лише витоки і поступ світу, а й, дивлячись на одне й 
те саме полотно Жеріко, бачать у ньому хто «вульгарну мішанину», а хто 
«вірне зображення морської трагедії».

Аргументація Аманди, яка мала б схилити на свій бік полковника Фер-
ґюссона, лише їй видається переконливою, бо для опонента це лише об’єкт 
для насмішки та іронії. Її віра, вона переконана, заслуговує на більшу довіру, 
і пояснює чому:

Вона вірить у реальність події, що сталася по Божій волі і була описана у Свя-
тій Книзі, яку читають і пам’ятають не одну тисячу років; а він вірить у реаль-
ність того, що описано на сторінках «Сондерс ньюслеттер енд дейлі едвертай-
зер» – газетки, про яку люди забудуть найімовірніше вже наступного ранку. 
(142)
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Вона вимушена визнати, що головною була все ж віра. Коли Аманда бе-
реться захищати свою віру раціонально, вона приречена на поразку. Про 
це за сто років до того застерігав французький мислитель, математик Блез 
Паскаль. У праці «Думки», яка була задумана як апологія християнства, 
але так і залишилася незавершеною, вийшовши друком після смерті авто-
ра, коли Паскаль постулює тезу про обмеженість людини відшукати тверде 
знання, стверджує потребу покладатися на віру. Скептицизм щодо успіш-
ності таких спроб він пов’язує з природою людини. Остання також ви-
мушує нас до віри, переконує Паскаль. Роздоріжжя, на якому опиняється 
людина, виглядає так: з одного боку – інтелектуальний скептицизм, що ста-
вить під сумнів усе, з іншого – природний догматизм, який змушує пові-
рити в чимало речей. 

Що ж стане робити людина в такому стані духу? Чи буде сумніватися у всьо-
му? Сумніватись, чи не спить вона, коли її щипають, спалюють; сумніватися у 
своєму сумніві, у своєму існуванні?
<...> чи може вона сказати напевне, що володіє істиною, вона, котра за пер-
шої ж атаки не зможе привести жодних доказів і буде вимушена відступити?
Що ж це за химера – людина? Яка дивина, яке чудовисько, який хаос, яке поле 
протиріч, яке чудо! Суддя усіх речей, безглуздий черв’як земляний, хранитель 
істини, стічна яма сумнівів та помилок, слава і сміття всесвіту. (Паскаль 131 
(434): 82)

Паскаль вважав, що від тотального сумніву людину утримує природа, від 
догматизму – розум. Але він слабкий, кволий, недосконалий, бо не набли-
жає до розуміння загадок світобудови, як і не прояснює ситуацію лю дини, 
тож має поступитися вірі – вірі в Господа. Понад половину своїх «Думок» 
Паскаль присвятив «доказам християнської віри», але, врешті-решт, був 
вимушений визнати, що вони є переконливими для тих, хто хоче бути твер-
дим у своїй вірі, для всіх інших (як-от для полковника Ферґюссона) – вони 
непереконливі (Паскаль 382 (287): 155–156). Вони не мають сили аргумен-
ту. Deus inclina corda eorum – Бог прихиляє серця тих, кого він любить. 
Таким чином, Паскаль говорить про беззастережну духовну готовність  
людини. В оптиці вчення Паскаля, котрий відкидає картезіанського Бога 
філософів і визнає Бога Авраама, Бога Ісаака, Бога Іакова (це уточнення він 
робить у 913 фр. «Меморіалу» (Паскаль: 315)), віра не потребує аргументації.

А якщо віруюча людина є людиною науки? Відповідь на це запитання дає 
історія американця Спайка Тиґлера – протагоніста оповіді «Проект Ара-
рат». Так само, як Аманда за півтора століття до нього, він разом із своїм 
співвітчизником вирушає на гору Арарат у пошуках колиски, з якої ми всі 
народились. У зачині оповіді Спайк, сказати б, пасивний протестант. Про 
його увірування наратор повідомляє таке:

Хоча під час служби на флоті Спайк дисципліновано записував у всіх анкетах 
«баптист», він не замислювався ані про Божі заповіді, ні про спасіння, ні про 
благодать; не замислювався навіть у ті чорні дні, коли один із його знайомих 
авіаторів – та що вже там, хороший приятель! – врізав дуба. Але й смерть то-
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вариша не викликала у Спайка бажання налагоджувати радіозв’язок із Госпо-
дом Богом. Він був льотчиком, людиною науки, інженером. (197)

Потрійне заперечення щодо звичних для християнина практик думати про 
Божі заповіді, про порятунок, про благодать перегукується з таким же по-
трійним запереченням уже самого Барнса щодо його християнських прак-
тик – хрещення, навчання в недільній школі та відвідування церковної меси 
(«Нема чого боятися»). Але якщо для письменника – це наслідок родинних 
традицій безвір’я, то для його протагоніста Спайка небажання «налагоджу-
вати радіозв’язок з Богом», як пояснює останнє речення фрагмента, детер-
міноване обраною професією – раціоналізмом людини науки. Утім, життя 
«пасивного баптиста» змінилося після польоту на Місяць, де, як він ствер-
джує, він почув голос, що його Спайк схильний вважати голосом Бога, 
який велів йому відшукати Ноїв ковчег. 

Розбуджений «релігійний інстинкт» спонукає чоловіка змінити проект 
«Аполлон» на проект «Арарат». Він упродовж року вивчає Біблію, бере 
участь у релігійних передачах, проводить консультації щодо можливого 
місця знаходження Ковчегу і тим часом у рамках заснованого ним фонду 
збирає кошти на втілення амбітної місії – відшукати колиску, з якої ми всі 
народились. Якийсь час надмірна релігійність Спайка нагадує Амандину, 
щоправда полишивши роботу льотчика та інженера, він не перестав бути 
людиною науки за способом мислення. Тож коли американці після тритиж-
невих пошуків знаходять рештки кісток та одягу й припускають, що це і є 
рештки Ноєвого скелета, Спайк, хоч би як був утішений цим чудом, при-
стає на пропозицію свого партнера – так само, як він, людини науки – пе-
ревірити знайдений матеріал лабораторним шляхом, перш ніж розтрубити 
про це «відкриття» усьому світу. Цим Спайк демонструє, що для нього не 
існує дилеми віри та розуму. Коли з’ясовується, що знайденим решткам 
півтори сотні років (те, що вони до того ж жіночі, дозволяє припустити, що 
належали Аманді Ферґюссон), віра Спайка не розхитується і він оголошує 
про початок збору коштів на другий проект «Арарат». Його місія на Ара-
рат за успіхом не повторює космічну місію. Для Спайка обґрунтування 
його віри засновується на осяянні, а не на науковій аргументації, хоча 
його ймовірність у читача викликає сумнів – через фіксовані в того, хто 
пережив осяяння, випадки перцептуальної дезорієнтації. Ще один епізод, 
що зміцнює сумнів: запитання дружини, звідки він знає, що то був голос 
Бога, «Спайк пропустив повз вуха» (200). 

Поклик на ранньохристиянського теолога Тертуліана123 і, зокрема, його 
максиму «Вірю, тому що абсурдно» в контексті оповіді Чарлі («Угору по 

123 Рецепція Тертуліана змінювалася. У добу античності більшість християн не по-
дарувала йому його апостасію (відступництво від віри), коли він став прибічником 
мантанізму. Дослідники Нового часу не поділяють такого ставлення і вважають Тер-
туліана однією із впливових постатей у розвитку християнської думки Заходу. 
(«Британіка»).
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річці») про власне кохання і його рефлексію про любов узагалі має цілком 
очікувані значення. І він їх називає: «Тертуліан сказав про віру у Христі: 
вона істинна, тому що абсурдна. Можливо, і кохання таке важливе тому, 
що необов’язкове» (181). «Необов’язкове» з точки зору розуму. У ширшому ж 
контексті – стрижневої в романі теми віри та її особистісних механізмів, 
ти пології транзитних станів – максима Тертуліана відсилає до складного та 
полемічного питання, яке виходить за межі індивідуального досвіду, – про 
можливість узгодження віри та розумного знання. Істина є чимсь іншим, 
ніж її уявляє собі розум, – стверджував теолог. Те, що для розуму є немож-
ливим та абсурдним, і є істиною (Воскресіння Христа є істиною, хоча для 
інших – «неможливим»). Можна і слід вірити. Філософ стверджував, що 
для пізнання істини недостатньо лише розуму, тому що потрібно мати при-
готовлене серце для прийняття одкровень (Стрикалюк). Цю максиму сприй-
мали і сприймають ті, хто стає на захист чистої віри124, виступаючи проти 
раціональної теології. 

І хоч Чарлі не вельми бентежить стан справ у царині раціональної теології, 
йому не байдуже те, що відбувається нині з релігією, і наслідки цих змін.

Релігія виродилася або в буденне ниття, або в закінчене божевілля, або в 
якусь подобу бізнесу, де духовність переплутується з благодійними пожертва-
ми. Мистецтво, віднаходячи впевненість завдяки занепаду релігії, на свій лад 
сповіщає про трансцендентність світу (і воно живе, живе! мистецтво долає 
смерть!), але його відкриття доступні не всім, і навіть якщо доступні, то не 
завжди надихають чи є приємними. Через те релігія і мистецтво повинні від-
ступити перед любов’ю. Саме їй ми завдячуємо своєю людяністю і своїм міс-
тицизмом. Завдячуючи їй ми – це щось більше, ніж просто ми. (193)

У пропонованій протагоністом тріаді – релігія, мистецтво та любов – саме 
остання, як на нього, є запорукою людяності. Вона перебрала на себе 
спроможність до співчуття, яку традиційно пов’язують з релігією. Але ця 
думка – лише одна з багатьох у динамічному потоці свідомості, яка нама-
гається з’ясувати стан справ. Певною мірою етапними, якщо не підсумко-
вими, принаймні, щодо попередніх (і щодо всього роману), сприймаються 
наступні міркування протагоніста. 

Усі ми знаємо, що об’єктивна істина недосяжна, що будь-яка подія створює 
безліч суб’єктивних істин, а ми потім оцінюємо їх і складаємо історію, яка 
нібито оповідає про те, що сталося «насправді»; так би мовити, з точки зору 
Бога. Складена нами версія фальшива – це витончена, неможлива фальшивка 
на кшталт тих скомпонованих з окремих сценок середньовічних картин, які 
разом зображують усі страсті Христові, змушуючи їх збігатися у часі. Але на-
віть розуміючи це, ми все-таки маємо вірити, що об’єктивна істина досяжна; 
або вірити, що вона досяжна на 99 відсотків; або, на крайній випадок, вірити в 

124 Слід зазначити, що прихильники Тертуліана не приймали факт його відступни-
цтва від християнства.
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те, що істина, об’єктивна на 43 відсотки, краща за істину, об’єктивну на 41 від-
соток. Ми маємо у це вірити – інакше ми пропадемо, нас проковтне оманлива 
відносність, ми не зможемо віддати перевагу словам одного брехуна над сло-
вами іншого, спасуємо перед загадкою усього сущого, будемо змушені визнати, 
що переможець має право не тільки грабувати, а й виголошувати істину. (193)

Цей фрагмент уповні актуалізує барнcівську дихотомію «інституційної ре-
лігії» та «релігійного інстинкту» з усіма негативними наслідками першої й 
очевидною перевагою другої. Як скептик, наратор визнає, що «об’єктивна 
істина недосяжна» або «будь-яка подія породжує безліч суб’єктивних іс-
тин». Він також погоджується з тим, що «створена нами [людьми і з точки 
зору Бога] версія фальшива» (перегукується з барнсівським «beautiful lie»). 
Але усвідомивши це, «ми все-таки повинні вірити, що об’єктивна істина 
досяжна». Така віра не узгоджується з розумним знанням, але сама вона 
видається Чарлі єдиною стратегією порятунку, антидотом загрозливій 
«оманливій відносності» сьогодення. Беручи до уваги витоки цієї віри, її 
можна було б кваліфікувати як «віру усвідомлення», бо вона є наслідком 
усвідомлення меж будь-якої альтернативи. Є в цій формулі впізнаваний 
модерний контекст, який актуалізується в роздумах наратора, коли він 
знову повертається до теми кохання.

Так само і з коханням. Ми повинні вірити в нього, інакше ми пропали. Ми 
можемо не знайти його, а якщо знайдемо, воно може зробити нас нещасни-
ми; але все-таки ми повинні у нього вірити <...> До сучасної моделі всесвіту 
входить поняття ентропії, яке на побутовому рівні перекладається так: що 
далі, то більше плутанини. Але навіть коли кохання підводить нас, ми повинні 
як і раніше у нього вірити. Чи справді в кожній молекулі вже закладено, що 
все безнадійно заплутається, що любов неодмінно підведе? Можливо. Але ми 
все-таки повинні вірити у кохання, як віримо у вільну волю й об’єктивну іс-
тину. (193–194)

Таким чином, автор, пов’язуючи віру з питанням про істину, по-новому 
інтелектуалізує віру; він протиставляє вірі, релігії «оманливу відносність» і 
обирає першу. Не менш категоричний щодо cучасного релятивізму сам 
Барнс. В інтерв’ю, яке він дав у 2008 р., він каже: «As a novelist, you judge 
people by the richness of their experience and by their moral nature and 
intelligence rather than their cleverness» (O’Connell). Моральні якості, як і 
багатство досвіду, – ось його базові оцінні критерії. Наприкінці роману 
загальні міркування про безумовну віру в об’єктивну істину та любов 
змінюються фіксацією інтимних почуттів закоханого Чарлі: «Вона зітхає 
ти хіше, спокійніше. Я відчуваю у пітьмі поруч із собою контури її тіла. 
Обертаюся на бік, лягаю паралельним зигзагом і чекаю на сон» (194). Нова 
тілесність маніфестує прийняття самим протагоністом власної концепції 
історії віри і тим нагадує Бернардову («Новини з раю»). Внутрішнє прими-
рення і радість передчуття більшого.
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Чарлі – актор і з огляду на професію змушений «вростати», бодай на 
якийсь час, у свій кінообраз. Цього разу це образ священика-єзуїта отця 
Ферміна – одного з тих прибульців Старого Світу, хто навертав на христи-
янство корінне населення Америки. Чарлі настільки вжився в роль історич-
ного персонажа, що дозволяє собі сперечатися з режисером щодо ймовір-
ності тих чи інших вчинків місіонера. Голлівудську стрічку знімають у 
джунглях Америки, якнайближче до поселення місцевого племені, тож 
Чарлі спонукуваний ще й цією обставиною поміркувати про значення 
церкви та церковників на цих теренах. «Як саме великі ідеї на кшталт 
Церкви грузнуть у бюрократії. Як християнство, яке на початку виступало 
за загальний мир, подібно до інших релігій, закінчує насиллям. Те саме 
можна сказати і про комунізм, і про будь-яку велику ідею» (173). Від часів 
свого заснування церква «загрузла в бюрократії», християнство, яке «на 
початку виступало за загальний мир, <...> закінчує насиллям». Точка зору 
Чарлі суголосить точці зору вчителя історії Діка Кріка («Вотерленд»), ко-
трий переконує, що поширення християнських догматів, у тому числі в мі-
сіонерських подвигах, «стало причиною воєн, масових вбивств, знущань та 
інших форм варварства». Хоча обидва такі трансформації пояснюють поза 
межами теології – природою «будь-якої великої ідеї» (Чарлі), яка «може 
розсипатися на друзки» (Дік), очевидно, що Чарлі сам не є побожною лю-
диною. Про це свідчить такий епізод. Під час зйомок через увірвану мотуз-
ку гине його партнер по знімальному майданчику Мет. Ця втрата змушує 
Чарлі згадати про Бога – з іронією: «Гей, там, нагорі, чи є хтось дома?» 
(176). Нагла смерть Мета не лише налякала Чарлі його власним припущен-
ням, що на місці Мета міг бути він сам, а й змусила піддати сумніву те, що 
прийнято вважати смислом речей. 

Працюєш, і тобі здається, ніби ти твердо знаєш, що і як, а потім зупинишся, по-
думаєш і не бачиш жодного сенсу – таке враження, що сенс, можливо, тільки 
тому і був, що всі вдавали, ніби він є. Є в цьому якийсь сенс? Думаю, це як індіан-
ці і ті фальшиві скелі, в яких пінилася вода. Вони всі дивилися на них і дивилися 
і, що довше дивилися, то менше розуміли. Спочатку знали, що це скелі, а закінчи-
ли тим, що вже нічого не знали. По обличчях видно було. (там само)

Хоч у цьому фрагменті предметом сумніву є ті смисли, які стосуються зйо-
мок, читач може припустити, що йдеться про смисли творення взагалі. 
Коли Чарлі допускає, що смисли – не більше, ніж колективна домовленість 
або вдавання, це резонує з думками Барнса у книзі «Нема чого боятися»: 
«Wisdom consists partly in not pretending anymore, in discarding artifice». 
Схоже, що цього протагоніста автор нагородив і власним великим страхом 
смерті, який супро воджує його вві сні і несні. «Мене часто скидає з ліжка 
страх часу і смерті, панічний жах перед порожнечею, яка насувається; про-
кидаючись – ноги на підлозі, руки стискають скроні, – я вигукую безглузде 
(і гнітюче невиразне) «ні, ні, ні», – звіряється він (181). Характерне потрій-
не заперечення можна вважати маркером згаданої авторської присут ності. 
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Страх перед смертю є темою оповіді першої з «Трьох простих історій». 
У ній наратор коментує біблійний міф про Йону. Йона не послухався Бога, 
бо, замість іти й проповідувати в Ніневії, через страх бути побитим її меш-
канцями, чоловік утік до Іоппії. Через непослух опинився в череві велетен-
ської риби. Після трьох ночей і трьох днів у череві кита та каяття чоловік 
нарешті отримав порятунок. Наратор, якого більше за сам міф цікавить 
його рецепція, акцентує увагу на заключному етапі біблійної історії: «Усіх 
нас, так само як Йону, тріпають життєві шторми, всім випадає на долю 
удавана смерть і щось, що скидається на похорони, але згодом приходить 
сліпуче відродження: двері порома розчахуються, і ми повертаємося до 
світла і Божої любові» (157). Те, що міф про Йону та кита досі «дрейфує» 
в нашій пам’яті, наратор пояснює очікуванням людиною заслуженого 
порятунку, відродження. Читач, обізнаний з книгою автора «Нема чого 
боятися», вбачає у ньому експлікацію авторського страху перед смертю. 
Саме так може бути «прочитаний» наступний фрагмент. 

<...> Страх, що тебе зжере гігантська істота, страх, що тебе проковтнуть з буль-
канням, з чавканням, з хлюпанням, що ти канеш униз у потоці солоної води і зі 
зграйкою анчоусів на закуску; страх бути приголомшеним, засліпленим, задуше-
ним, втопленим, потрапити в мішок із ворвані; страх втратити здатність відчува-
ти, від чого, як відомо, люди божеволіють; страх померти. (там само)

Гігантська істота кит, наділена неймовірною силою порівняно з лю диною, 
котра ближче до зграйки анчоусів у такому поєдинку, постає ще однією 
персоніфікацією смерті (біблійна його більше задовольняє, ніж фольклор-
на). Нагромадження однорідних мовних засобів – порівнянь, синонімів – 
підсилює емотивність і насичує біблійну історію драматичною незворот-
ністю. Щоправда, наратор більше схильний бачити в цьому страхові не 
стільки власну фобію, скільки природний хід речей: «Ми реагуємо на всі ці 
жахи так само бурхливо, як і будь-яке інше покоління, яке тріпоче перед 
смертю, і повелося так з тієї давньої пори, коли якийсь жорстокий моряк, 
бажаючи полякати новачка юнгу, вигадав казку про Йону» (там само). 
Текст роману дає підстави припускати, що страх смерті, про який ідеться, 
є ірраціональним. Наратор повідомляє, що міф про Йону, як й інші подібні 
історії, науковці оцінюють скептично. «Професійний скептицизм» учених, 
зокрема, стверджує, що людина не може прожити в череві кита більше ніж 
декілька хвилин. 

Тому що суть ось у чому: міф зовсім не відсилає нас до якоїсь справжньої по-
дії, яка фантастично відбилася у колективній пам’яті людства; ні, він відсилає 
нас уперед, до того, що лише трапиться, до того, що має трапитися. Міф стане 
реальністю, незважаючи на весь наш скептицизм. (159)

Людська свідомість у питаннях смерті готова вірити в реальність біблійно-
го міфу, попри скептицизм розуму.
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Страх перед смертю доповнює страх перед вічністю, який сублімується 
в образі Раю, що вибудовується в діалозі наратора – молодого чоловіка і 
приязної молодої особи на ім’я Марґарет про Рай у форматі сесії запитань 
та відповідей («Сон»). Невіглас у питаннях життя після смерті, герой по-
требує роз’яснень, надто у світлі нещодавніх новин з Раю, і кому, як не 
Марґарет, знати про них найкраще. Чоловік, з’ясовується, може обирати 
між старим християнським і новим «демократичним» Раєм. «Ми вже не 
нав’язуємо людям Рай, – каже вона. – Ми прислухаємося до їхніх потреб. 
Якщо вони його бажають, вони його отримають; а ні, то ні. До того ж отри-
мують саме такий Рай, якого бажали» (223).

Зазвичай обирають «демократичний» Рай, у якому є «секс, гольф, шо-
пінґ, обід, зустрічі зі знаменитими людьми і прекрасне самопочуття» (там 
само). Новий рай – успішний проект, і попит на нього лише зростає серед 
тих, хто в Бога не вірить. Такий Рай не до снаги наратору. Не до вподоби 
модерна альтернатива й самому Барнсу. У книзі «Нема чого боятися» так 
коментує створений людською уявою міф про рай: «secular modern heaven 
of self-fulfilment: the development of the personality, the relationships which 
help define us, the status-giving job, <...> the accumulation of sexual exploits, 
the visits to the gym, the consumption of culture. It all adds up to happiness, 
doesn’t it – doesn’t it? This is our chosen myth». Таким чином, міф постає 
моделлю поведінки, способом життя.

Примітно, що Старий Рай користується значно меншим попитом. Се-
ред тих, хто обирає його, лише ті, хто вірують у Бога. За життя вони «ходи-
ли до церкви, хрестили своїх дітей, не вживали грубих слів» (224). Тепер 
вони продовжують молитися і дякувати Богові. Статистика смертності – на 
користь віруючих. Якщо в демократичному Раю врешті-решт обирають 
смерть майже сто відсотків, бо втомились від вічності, як розтлумачує 
ввічлива Марґарет, то у християнському Раї мотивація до вічності є. 

<...> Деякі мешканці Старого Раю виявилися досить твердими горішками. Мо-
литва допомагала їм бавити час. А зараз... взяти хоча б юристів. Вони люблять 
розбирати свої старі справи, а потім чужі. Це може тягтися нескінченно. Фі-
гурально висловлюючись, – швидко додала вона. – І вчені – ті теж міцний на-
род. Сидять і читають усі книги, які тільки є на світі. І ще обожнюють спереча-
тися про них. Деякі з цих суперечок, – вона підняла очі до неба, – тривають 
тисячоліття. Схоже, що суперечки про книги допомагають їхнім учасникам 
зберігати молодість. (226)

Барнсівський протагоніст знову вірний своєму транзитному стану: він від-
мовляється від гедоністичного світського Раю, але йому так само не під-
ходить християнський Рай, як не підійшов він і протагоністу роману Лоджа 
«Новини з раю», бо є «грубим антропоморфним». 

Підсумовуючи результати аналізу роману «Історія світу в 10 ½ главах», 
можемо стверджувати, що релігія, віра є частиною художньої історії світу. 
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Альтернативне авторське прочитання історичного та міфологічного мате-
ріалу живиться, по-перше, з ґрунту сучасних концепцій про наративність 
історії (і про це повідомляє один з оповідачів). Якщо історія – це не те, що 
сталося, а лише те, що розповідають історики, то віра – це те, що розпові-
дають про неї самі (не)віруючі. Загальновизнана або усталена точка зору, 
так само як альтернативна, є однією з можливих. По-друге, воно живиться 
авторською іронією, яка виходить за межі постмодерністської іронії, за 
визнанням самого Барнса. Персонажам роману автор делегував як влас-
ний страх перед смертю, так і власну рефлексію щодо обґрунтування віри, 
до неї більшість з них, урешті-решт, наближається. При цьому, дистанцію-
ючись від інституційної релігії, вони переважно залишаються скептиками, 
і саме це ґарантує їм перебування у транзитному стані. Динаміка цих пере-
творень як експлікація «релігійного інстинкту», що, на переконання Барн-
са, притаманний більшості людей, визначає структуру кожної з оповідей 
роману, загальну композицію і своєрідність протагоністів. Невіруючі, ра-
ціоцентричні відхиляються від атеїзму, латентна віра стає усвідомленою, 
але не кінечною позицією. Це балансуваня утримує їх від крайнощів до-
гматизму, як-от фанатизму та атеїзму.

Американська дослідниця Мішель Зерба в монографії «Doubt and 
Skepticism in Antiquity and the Renaissance» (2012) уживає словосполучення 
«політропний образ» (англ. polytropic, у пер. з грец. polytropos – удатний до 
багатьох поворотів, змін напрямку) на позначення гомерівського образу 
Одіссея, який поєднує в собі «ансамбль рис та форм поведінки», що до-
зволяють йому адаптовуватися до мінливого світу, уникаючи догматизму, 
й акцентуючи його вміння «інвестувати» в можливе (probable), а не в не-
обхідне, протиставляє його Ахіллесові та його трагічним аватарам (Zerba: 
85). Це дає підстави дослідниці визначати гомерівського Одіссея як пер-
шого скептика західного світу, маючи на увазі і літературу, і філософію 
(ibid.: 16). Персонажі Барнса демонструють схожу якість «політропності». 
Кожен з них виявляється доволі успішним у спробі адаптуватися до мінли-
вого світу, до суперечностей та викликів життя. І якщо одним для цього 
необхідно, як Одіссею, вирушити світ за очі, – Кет у відкрите море, Спайку 
Тиґлеру на Місяць, Чарлі у південноамериканські хащі, – то інші ці пово-
роти здійснюють, не виходячи з дому, як-от оповідач «Трьох простих істо-
рій». На противагу політропним персонажам, догматична Аманда Ферґюс-
сон є образом статичним. 

У вересні 2013 р. вийшла друком ще одна книга Джуліана Барнса – 
«Рівні життя» (Levels of Life). У визначенні її жанрової природи Джойс Ке-
рол Оутс акцентує гібридність – поєднання non-fiction, «фабуляції», щирих 
спогадів та власних міркувань (Oates 2013). І хоч есей став формою спо-
віді автора про травму втрати – коханої дружини Пет Кевена у 2008 р., він 
усе ж не є мемуарним чи психологічним виключно (до слова, у тексті ім’я 
жінки не згадується, але її світлина міститься на зворотному боці обкла-
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динки). У книзі Барнса, утвореній трьома розділами, йдеться про історію 
повітроплавання та про історії життя чільних представників цієї нової для 
світу ХІХ ст. галузі – Фреда Барнебі, Надара, піонера повітряної фотогра-
фії Ґаспара-Фелікса Турнашона, а також про французьку актрису Сару 
Бернар, зокрема про уявну зустріч останньої з Барнебі. Третя частина, 
утім, не про небо та далекий горизонт, а про спуск – у темряву, у смуток. 
Авторитетний британський критик Блейк Моррісон у рецензії на книгу від-
значає: «Candid about his own grief, Barnes remains protective of her privacy» 
(Morrison 2013). Він проводить паралелі між Барнсом та Езрою Паундом, 
між принципом «Рівнів життя» та принципом імажизму Паунд – поєднан-
ням несумірних речей. До подібного співставлення його спонукає найпер-
ше початок оповіді: «You put together two things that have not been put 
together before. And the world is changed» (Barnes 2013: 3). Ця теза неодно-
разово повторюється у тексті есею.

Вочевидь категоризація книги має відбуватися і в іншому контексті –  
у контексті наскрізної для Барнсового письма теми життя і смерті, стосун-
ків між людиною та Богом, про них він особливо зважено розмірковує у 
книзі «Нема чого боятися». Думка автора про смерть у заключному, тре-
тьому, розділі «Рівнів життя» відмежовує його від матеріалістичних кон-
цепцій буття: «<...> the fact that someone is dead may mean they are not alive, 
but doesn’t mean that they do not exist» (ibid.: 111). Він тепер рішучіший, ніж 
раніше, у своїй відмові від атеїстичної точки зору на смерть і життя після 
смерті, і на відміну від персонажа «Історії світу», який глузує над есхатоло-
гічними сценаріями, щиро приймає ідею «існування» після смерті.

Наратив «Рівнів буття» також повертає до рефлексії автора про мисте-
цтво та релігію, розпочатої ним у книзі «Нема чого боятися». «Groundlings, 
we can sometimes reach as far as the gods. Some soar with art, others with 
religion…» (ibid.: 39). Ця історична перспектива – іронічна стосовно сучас-
них думок, так само як і переконання людини про те, що «the aeronaut 
could visit God’s space without the use of magic and colonise it», – як ствер-
джує Надар (ibid.: 14). Пам’ятаємо, що космонавт Спайк Тиґ лер («Історія 
світу»), котрий ще ближче до Бога, ніж Надар, у своїй космічній мандрівці не 
колонізує простір Бога, а якраз Бог «колонізує» його свідомість. Інвертова-
на ідея колонізації простору Бога пов’язує есей 2013 р. з романом 1989 р.

«Рівні життя», без сумніву, перевизначають стосунки «автор–читач», у 
тому числі ретроспективно. Автор звіряється читачеві лише до певної міри, 
якість і кількість цієї міри Моррісон визначає таким чином: «Its resonance 
[of author and reader] comes from all it doesn’t say, as well as what it does», і 
далі поточнює: «from the depth of love we infer from the desert of grief». Та-
ким чином, есей про смуток – це про глибину кохання. Допускаємо, що ті 
транзитні стани віри-сумніву «політропних» протагоністів «Історії світу», 
про які йшлося раніше, дають підстави допускати поліваріативне моделю-
вання власних відносин з Богом самого автора. 
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Вищезгадане дає підстави стверджувати про те, що релігійний скептицизм 
перснажів роману «Історія світу в 10 ½ главах» резонує зі скептицизмом само-
го Барнса, що його він визначив для себе і оприлюднив через дев’ять років 
після виходу «Історії світу» у книзі «Нема чого боятися»: «майже атеїста», 
котрий «тужить за Богом». Це переконує в тому, що один із «канонічних» 
представників постмодернізму пробує відшукати точку опору поза постструк-
туралістськими теоріями, з якою вже пов’язане його письмо.

Підіб’ємо підсумки. У британському романі 2-ї пол. ХХ – поч. ХХІ ст. 
релігійний скептицизм як різновид літературного скептицизму постає  
в розмаїтій варіативності імплементацій. Проаналізовані п’ять романів 
Д. Лоджа, В. Ґолдінґа, Ґ. Свіфта та Дж. Барнса, а також поетичний твір 
Ф. Ларкіна, при очевидних відмінностях, мають спільний соціокультурний 
контекст походження – секуляризацію, яка розпочалася у Великій Британії 
після Другої світової. Але утримуючи історичний вимір, вони, крім того, 
актуалізують давніший спадок викликів, пов’язаний із сумнівом як части-
ною історії християнства та самобутніми національними «традиціями» ві-
росповідання у Великій Британії.

Скептичний вимір в обраних романах є мало дослідженим. Нас цікави-
ли передовсім індивідуальні маніфестації релігійного скептицизму, той са-
мий праксис на тлі можливостей доктрини. Відпочатково ми залишили 
поза межами пошуку «новий атеїстичний роман» як догматичний, а зна-
чить нескептичний.

Романи Д. Лоджа, В. Ґолдінґа, Ґ. Свіфта та Дж. Барнса висувають тип 
протагоніста, для якого характерна ситуація розриву між поступовою 
комунітарною відмовою від християнської віри як системи цінностей, як 
ґаранту хай навіть умоглядної справедливості й усвідомленої гострою по-
требою в божественному якщо не втручанні, то бодай пильнуванні (Кет з 
«Історії світу», Том Крік з «Вотерленду»), чи тугою (Метті з «Видимої тем-
ряви», ліричний герой «Відвідин церкви»), що оприявнюється в індивіду-
альному пошуку, але може залучати соціокультурні реалії, засновані на 
владі часу. Іншим є протагоніст роману Ґолдінґа «Шпиль» – через його гли-
боку вкоріненість в епосі Середньовіччя, вплив теперішнього часу на ньо-
го не є абсолютним, на відміну від чотирьох інших, а це зсуває об’єкт сум-
ніву – з «ефективності» християнської віри, її обґрунтування до проблем 
«комунікації» з Богом. Водночас вихід за межі історичного контексту у 
процесі інтерпретації уможливлює застосування розмаїтої сучасної релі-
гійної антропології для оприявнення специфічного релігійного скепти-
цизму Ґолдінґового протагоніста. 

В усіх випадках головні герої аналізованих творів виявляють ту когні-
тивну перспективу, яка стає практикою або способом життя, що має на 
меті досягнення щастя. Кожен з дієгетичних скептиків так чи так долає 
сумнів і виробляє свою стратегію дії: Вік («Добра робота») переглядає сто-
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сунки з родиною і розпочинає власну справу, Бернард («Новини з раю») 
позбувається «цього себе» і береться за розбудову щастя з коханою жін-
кою, Крік переоцінює життя і ширше дивиться на світ, а «політропні» про-
тагоністи Барнса репрезентують поліваріантність оновлених відносин з 
Богом чи наближення до нього. Якщо пірроністи, які уникали кінечних су-
джень щодо філософських теорій, не стверджували і не заперечували того, 
що іншим видавалося правдою, і по можливості пристосовували цей засад-
ничий принцип до повсякденного життя, то дієгетичні скептики, які не є 
філософами, не є і пірроністами. Якраз через те, що їхньою метою є не 
ataraxia і точно не ще одна догма, а пошук удатного екзистенційного сце-
нарію, вони можуть собі дозволити такі подібні узагальнюючі судження – 
умовні та тимчасові. Поетикальним відповідником такої когнітивної пер-
спективи є здвоєна якість розв’язки роману: щасливий кінець як запорука 
успіху віднайденого протагоністом індивідуального рішення і його умов-
ність як маркер дотримання скептичного epochē. 

Вважаємо, структура образів персонажів є формою екстеріоризації гли-
бинної внутрішньої полеміки самих авторів – між вірою та невірою, між спад-
ком родинного виховання, суспільних настанов і власною болючою тугою за 
Богом. І хоча всім релігійним скептикам важко дається відповідь на пряме 
запитання, чи вірять вони в Бога, «скептицизми» Д. Лоджа, В. Ґолдінґа, Ф. Лар-
кіна, Ґ. Свіфта та Дж. Барнса, у тому числі імплікований у їхніх художніх тво-
рах, попри варіативність причин та наслідків для кожного з них, не перехо-
дить у догматичне утвердження протилежного – безвір’я. 

Явище релігійного скептицизму в сучасному британському романі, 
принаймні яким воно постає в текстах, що були об’єктом нашого аналізу, 
резонує зі стрижневою думкою філософа Чарльза Тейлора про те, що су-
часна епоха далека від того, аби «оселитися у комфортному безвір’ї» 
(Taylor: 727). 

22. Феміністичний скептицизм Доріс Лессінґ: проти стереотипу 

I have nothing in common with feminists. 
<…> I am always being described  

as having views that I’ve never had in my life. 
Doris Lessing

Лессінґівський літературно-критичний дискурс не оперує поняттям 
«феміністичний скептицизм», принаймні, до сьогодні125. Та все ж нам ви-
дається можливим, а в річищі міркувань про явище скептицизму в літера-

125 В інформаційному просторі Інтернету, в соціальних мережах віднедавна 
з’явилося таке ж словосполучення, але з іншим смисловим наповненням. Сфера 
його функціонування обмежується користувачами – так званою «sceptic community» 
або «scepticism movement», котрі у зниженому регістрі відгукуються про фемінізм 
як соціально-політичний рух.
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турі й доцільним, вести мову про ті практики скептицизму в романах Доріс 
Лессінґ, які заохочують до полеміки з феміністичною рецепцією її творів, 
надто за того стану справ, який склався в лессінґознавстві на сьогодні. 
Феміністична критика, по-перше, домінує в академічних студіях ще від по-
чатку 1960-х, а це, зрозуміло, звужує інтерпретаційне поле романів пись-
менниці, і, по-друге, ця стратегія щонайменше не враховує, а фактично 
суперечить власній авторській позиції Доріс Лессінґ, що на ній вона за-
вжди рішуче наполягала – у численних інтерв’ю, виступах, коментарях до 
своїх творів тощо. Зрозуміло, стосунки між автором і критиком (автором і 
читачем) не можуть бути вирішені раз і назавжди, вони є предметом по-
стійної інтелектуальної бесіди, втім у випадку з цією письменницею є під-
стави переглянути усталену конфігурацію «автор-критик» тією мірою, 
якою це сприятиме подоланню стереотипів рецепції доробку Лессінґ і ви-
робленню багатоаспектного підходу, що вже визначає новітні тенденції в 
лессінґознавсті ХХІ ст. 

Дієвою тактикою подолання обмеженості одних підходів є застосування 
інших. Осмисленою і декларованою неодноразово самою письменницею є 
її скептична настанова, це посутньо подвійний фактор спротиву однома-
нітності прочитань її письма. Як у ранніх, так і в пізніх романах Лессінґ її 
авторський скептицизм оприявнюється на концептуально-тематичному 
рівні, у структурно-композиційній організації, у специфічній образності її 
романів, а також у низці тих поетикальних засобів, які уможливлюють літе-
ратурну апропріацію скептицизму як полемічного дискурсу. 

Поняття «феміністичний скептицизм» не претендує на всеохопність, а 
лише посутньо і в загальних рисах визначає один із різновидів літературного 
скептицизму. Феміністичний скептицизм позначає (1) авторську настанову  
на подолання догматизму феміністичної думки та критики, а також (2) низ-
ку інструментів, за допомогою яких ця настанова актуалізується у творі 
літератури. 

Фемінізм у широкому розумінні – не лише як рух, теорія чи методологія, а 
як певна інтелектуальна платформа – є посутньо критичним. Він може 
бути і самокритичним, переконує Дженет Ричардс (Janet Richards) у роз-
відці «The Sceptical Feminist: A Philosophical Enquiry» (уперше оп. 1980). Із 
цією метою британська дослідниця уводить поняття «sceptical feminist», за-
стосовуючи його передовсім до себе самої. У «битві на два фронти» (а 
саме так вона визначає суть і мету свого дослідження) апропрійований до 
догматичних положень у теорії фемінізму скептицизм має на меті, за її за-
думом, його зміцнення. У розлогому аналізі теоретичних засад чимало з 
усталених феміністичних позицій зазнають ревізії, а це дає змогу, на думку 
Ричардс, вибудувати обриси нового фемінізму. Розвідка Ричардс дово-
дить, що скептицизм може бути ефективною стратегією перегляду деяких 
усталених позицій, аж до відмови від них, у межах самого фемінізму. Зва-
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жаючи на перевидання праці у 2013 р., ці теоретичні набутки й нині не 
втрачають актуальності для феміністичної теорії. Той зміст, який ми вкла-
даємо у поняття «феміністичний скептицизм», є близьким до того, що його 
пропонує Дж. Ричардс, але що його вирізняє – то це, по-перше, засадниче 
критичне осмислення будь-яких концепцій, які постулюють завершеність 
думки, догматичну завершеність суджень про світ. Крім того, для фемініс-
тичного скептицизму об’єктом сумніву можуть бути як базові ідеї фемініз-
му, так і його окремі положення. По-друге, відмінною є мета – ми прагне-
мо вивести рецепцію ключових романів Лессінґ за межі суто феміністич-
них студій, а не остаточно закріпити їх у цьому інтерпретаційному полі. 

Тими чи іншими тонкощами феміністичного розмаїття в синхронії чи в 
діахронії Доріс Лессінґ ніколи не переймалася, натомість рішуче відмежо-
вувалася від усіх феміністичних концепцій, надто якщо вони зазіхали на її 
самоідентифікацію, та саме в цій, не завжди стриманій полеміці автора і 
критика народжувалися нові романи, з новими героями, новими конфлік-
тами, які крок за кроком вибудовували феміністичний скептицизм британ-
ської письменниці. Теоретична рефлексія самої Лессінґ щодо феміністич-
ної критики постає лише у зв’язку з власними романами, принаймні, нам 
не відомі міркування письменниці щодо теоретичних проблем фемінізму 
взагалі, а це красномовно засвідчує те, що головним фронтом у цьому по-
єдинку є оборонний, а не наступальний. Тому було б необачним редукува-
ти феміністичний скептицизм у ранньому романі «Золотий зошит» чи в 
пізньому – «Ущелині» до спростування тих чи інших програмних тез того 
чи іншого фемінізму, натомість більш прийнятною формою бачиться діа-
лог з ними126, як-от щодо способів конструювання ґендеру. Слід брати до 
уваги те, що Лессінґ оперує і такими досвідом та знаннями, які традиційно 
знаходяться поза полем інтересу феміністичної критики.

Тож пропоноване поняття «феміністичний скептицизм» включає автор-
ську позицію та способи її оприявнення в художніх та нехудожніх творах 
письменниці. Ми пропонуємо таку нову перспективу прочитання романів 
британської письменниці, яка актуалізує згадані чинники. У центрі уваги – ін-
телектуальна позиція, якою письменниця відповіла на виклики сьогодення, – 
позиція скептика. Її рефлексії перетворюються на смисли роману – експлі-
цитні та імпліцитні, їх і маємо на меті дослідити в цій частині роботи. Для 
аналізу обрано романи Лессінґ 2000-х років – «Ущелина» (2007) й «Аль-
фред та Емілі» (2008), бо обидва мають необхідну дуальну якість: не менш 

126 Чи відрізняється «критика фемінізму» від «феміністичного скептицизму»? На-
загал ці поняття можна розглядати як синонімічні, хоча в контексті нашої роботи 
відмінність є – методологічна. «Феміністичний скептицизм» бачиться як «реакційний», 
або як такий, що, критикуючи, передбачає подальший пошук імовірного знання, у той 
час як «критика фемінізму» здебільшого може витлумачуватися як спосіб виявлення 
хиб однієї позиції для захисту іншої, вже існуючої. Утім це розмежування доволі умовне.
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репрезентативні для письменниці, ніж «Золотий зошит», але й поки не пе-
реобтяжені увагою дослідників. Щоправда, зважаючи на засадниче значен-
ня раннього роману «Золотий зошит», деякі фрагменти цього тексту теж 
залучаємо до студій поетики скептицизму. 

Ми виокремили три проблемних вузли сучасного лессінґознавства, 
дали їм назви й стисло їх охарактеризували.

«Проблема рецепції» пов’язана з невідповідністю між феміністичною 
ідентифікацією Доріс Лессінґ, що її виробила феміністична критика, і 
власною позицією письменниці. Умовно дослідників Лессінґ можемо поді-
лити на два табори; одні послідовно доводять її «феміністичну ідентифіка-
цію» і розглядають її доробок у традиції жіночого письма (R. Rubinstein, 
G. Greene, Е. Showalter, L. Sage, A. Ridout, T. Krouse, P. Perrakis, S. Watkins, 
J. King), інші – не стільки полемізують, скільки розширюють критичний дис-
курс новими підходами (E. Bertelsen, D. Walden, M. Galin, D. Waterman). 
Сама ж Лессінґ – передовсім у публічних заявах, у бесідах з критиками  
та журналістами – дистанціюється від феміністичних визначень стосовно 
її переконань та її романістики. Зокрема, в інтерв’ю Барбарі Елен («Obe-
server») у 2001 р. вона вже каже таке: 

I have nothing in common with feminists. I’m not any kind of traitor to the cause. 
I’ve always thought the same way. It’s just that, like all obsessively political people, 
feminists tend to fasten on to someone who they think is one of them. I am always 
being described as having views that I’ve never had in my life. (Ellen) 

Як видно з її слів, Лессінґ рішуче відмежовується від тієї ідентифікації, 
яку виробила щодо її прози феміністична критика. Водночас подібну напо-
легливість письменниця пояснює характерною для «obsessively political 
people» рисою «to fasten on to someone who they think is one of them». На-
томість, у цьому ж таки інтерв’ю вона висловлює обурення ще одним со-
ціокультурним стереотипом сучасного суспільства – стосовно чоловіків:

Yes, it›s become absolutely automatic. If it was some polemical crusade, it might 
be something, but it’s like young women have got ten minutes to spare, so they 
may as well spend it rubbishing men. It’s part of the culture now. There’s an 
unconscious bias in our society: girls are wonderful; boys are terrible. And to be a 
boy, or young man, growing up, having to listen to all this, it must be painful. 
(ibid.) 

Канадська дослідниця жіночої прози Еліс Ріду називає цю полеміку між 
автором та феміністично орієнтованими читачами «непорозумінням та 
обопільною фрустрацією» (Ridout: 47). Полеміка розпочалася ще в 1962 р., 
коли вийшов друком «Золотий зошит». Перше покоління жінок-критиків у 
США розгледіло в цьому романі, за визначенням американської дослідниці 
Джейл Ґрін, зразок жіночого письма, яке в центр уваги ставить свідомість 
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та тривоги жінки (Greene 1994: 8). Ґрін документує захопленість жінок-на-
уковців у Сполучених Штатах «визначальною роллю [Лессінґ] у процесі 
консолідації того руху, який формувався впродовж десятиліття [1960-х]» 
(ibid.). Роман, що ґрунтується на досвіді «вільних жінок» у суспільстві 
1950-х, пропонував феміністкам другої хвилі дієві моделі поведінки для 
наслідування в таких питаннях, як народження і виховання дітей, поєднан-
ня хатніх справ жінок з участю у громадській сфері. Фактично її романи, 
як і романи Сімони де Бовуар, Бетті Фрідан та інших, «допомогли створити 
другу хвилю фемінізму» (ibid.: 19). 

Слід також згадати, що «жіночий рух» 1960-х років, з якого походить 
сучасна феміністична літературна критика, багато в чому був відпочатко-
во літературним (Баррі: 144). Інтерес до жіночих образів, створених літе-
ратурою, пояснювався бажанням боротися з необґрунтованістю тих із них, 
які пропагували патріархальність, і, природно, підносити такі, що узгоджу-
валися з новими установками, бо таким бачився спосіб впливу на зміну 
ролі жінки в родині, суспільстві. Як слушно зауважує Пітер Баррі, «образ 
жінки у літературі, на думку феміністок, – найважливіша форма «соціа-
лізації», оскільки він завжди був взірцем для наслідування, визначаючи для 
жінок і чоловіків прийняту версію «фемінного» й чітко окреслюючи мож-
ливі покликання й прагнення жінки» (там само: 145). І це було цілком прак-
тичне завдання. Образ Анни Вульф є саме таким; жінка руйнує чимало 
механізмів патріархальності і стає успішною письменницею, матір’ю, кот-
ра сама виховує доньку, головне – особистістю, яка самостверджується 
в суспільстві за власним сценарієм, хай навіть і розплачується за це гли-
бокою психологічною травмою. Як рупор фемінізму роман прочитували й у 
наступних десятиліттях. 

Якщо природа пов’язаності жіночого руху з романами та літературою 
не викликає сумнівів у теоретиків, то самі автори романів можуть бути 
іншої думки. Серед них і Доріс Лессінґ, бо в той час як феміністки Європи 
та Америки зачитувалися «Золотим зошитом», прагнули наслідувати вчин-
ки романної Анни чи приміряли на себе її ролі, письменниця не перестава-
ла наполягати на своєму: я не феміністка.

Отже, феміністична ідентифікація Лессінґ для феміністичного критич-
ного дискурсу як у США, так і у Великій Британії є загальником, і з року в 
рік спостерігаємо розгортання цієї перспективи рецепції її прози. При-
кметно, що феміністична критика її романів від 1960-х і до поч. ХХІ ст. ві-
дображає загальні тенденції феміністичної критики, яка стає більш роз-
маїтою, еклектичною і засвоює методи інших напрямів критики, зокрема, 
постструктуралізму, лінгвістики, екокритики. Методологічний арсенал 
Лессінґових студій залучає психоаналітичні концепції (Фройда, Лакана), 
щоправда стосунки фемінізму і психоаналізу, які є складними, вряди-годи 
результують у доволі суперечливих висновках. Це дозволяє оновити ре-
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цепцію класичних романів Лессінґ (King 1989). Позаяк вони розширюють 
поняття жіночої ідентичності (Więckowska 2013) і доводять, що попри від-
мінність французького фемінізму, який є виразно теоретичним (Баррі: 
148), від британо-американського з його домінантою досвіду, досягнення 
Юлії Кристевої, Елен Сіксу чи Люс Іріґаре добре «працюють» з англійськи-
ми текстами, щоправда, не добирають певних важливих значень. Скажімо, 
застосований до романів Лессінґ (зокрема, до «Ущелини») екофеміністич-
ний підхід не лише посилює ґендерний вимір письма, а й урізноманіт-
нює його, адже поєднуючи теорію екокритики та феміністичної крити-
ки127, його розробниці – американські дослідниці Ґрета Ґаард (Greta 
Gaard), Розмарі Р. Рутер (Rosemary Radford Ruether), Старгок (Starhawk), 
австралійка Val Plumwood та ін. – наголошують на винятковому зв’язку 
між жінкою та природою, на паралелізмі між поневоленням чоловіком 
жінки та природи. 

Від 2000-х років у лавах дослідників, котрі традиційно дотримуються 
феміністичної літературної теорії, дедалі частіше лунають голоси, які за-
кликають не обмежуватися феміністичною перспективою в аналізі романів 
Лессінґ. Зокрема, британська дослідниця Сьюзен Уоткінс на шпальтах 
«Feminist Review» переконує: «Lessing’s work is over-ripe for reassessment in 
relation to ideas from post-colonial theory. Her writing repeatedly addresses 
questions about national identity and its imbrications with “race” (Watkins 
2007). На думку Уоткінс, питання пам’яті – індивідуальної та суспільної – є 
надважливими для Лессінґ, надто для пізньої. Критичну точку зору щодо 
стану вивченості її творів у Великій Британії досідниця висловила в березні 
2007 р., за півроку до оголошення письменниці лауреатом Нобелівської 
премії з літератури. Згодом свою позицію роз’яснила на Другій міжнарод-
ній лессінґівській конференції у липні того ж року. Принагідно зазначимо, 
конференція, що відбулася в університеті міста Лідс, по-перше, засвідчила 
факт повернення лессінґознавства на батьківщину, і, по-друге, на ній було 
представлено нові перспективи лессінґознавства. За результатами конфе-
ренції вийшла друком колективна монографія «Doris Lessing: Border 
Crossings» (2009), яка є консолідованою спробою виробити збалансований 
підхід до романістики Лессінґ128. Керуючись прагненням ревізувати попе-
редні домінуючі оцінки, як про це мовиться в засадничій передмові, її авто-
ри беруться виробити нову стратегію, обравши як вихідну точку – прита-
манний письменниці опір категоризації та постійне прагнення перейти 

127 Екофемінізм пов’язують з третьою хвилею фемінізму. Див.: Moore N. Eco-
feminism as Third Wave Feminism? Essentialism, Activism and the Academy // Gillis S., 
Howie G., Munford R. (eds). Third Wave Feminism. A Critical Exploration. – Palgrave 
Macmillan, 2004. – P. 227–240.

128 Крім того, було видано спеціальний випуск періодичного видання «Doris 
Lessing Studies» за темою: «Doris Lessing, Nation, Politics and Identity».
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всілякі кордони в роботі та в житті. «We would argue, therefore, that 
contradiction is not one of the novel’s (and Lessing’s) failings, but a strategic 
attempt to embody, on a creative process of border crossing, the dynamic 
relation between supposedly opposing ideas», – зазначено в засадничій пе-
редмові (Watkins 2009: 12). Те, що раніше маркувалося як «суперечливі 
аспекти» прози Лессінґ, у пропонованій новій стратегії концептуалізується 
як смислоутримуючі «переходи через кордон» або «трансгресії», які сфор-
мульовано як бінарні опозиції: «фемінізм/антифемінізм», «науковий фан-
таст/реаліст, який збився зі шляху», «марксистка/реакціонерка», «британ-
ська письменниця/постколоніальна письменниця» (ibid.: 2). 

Ще одним очікуваним проривом 2000-х стала одноосібна монографія 
тієї ж таки Уоткінс 2010 р. «Doris Lessing», у якій вона реалізує декларо вані 
раніше наміри. Стверджуючи, що письмо Лессінґ сформоване її колоніаль-
ним досвідом, свій науковий інтерес, опертий на постколоніальну теорію 
та критику, дослідниця спрямовує на аналіз понять нації, імперії, ґендеру, 
раси та взаємозв’язків між ними в пізній романістиці автора, долучаючи 
також нехудожні твори письменниці. 

Хоча не С. Уоткінс започаткувала постколоніальні студії в лессінґо-
знавстві; ще раніше, у 1985 р., коли канон постколоніальних студій лише 
формувався, південноафриканський літературознавець Єва Бертельсен 
дослідила африканський контекст романів Лессінґ і дійшла висновку про 
те, що «її [Лессінґ] африканське походження написало увесь доробок» 
(Bertelsen: 25). І Бертельсен, і Уоткінс не обмежують орбіту впливу коло-
ніального досвіду Лессінґ 1950 р., коли письменниця переїхала до Великої 
Британії. На сьогодні статус Лессінґ як постколоніальної письменниці вже 
став загальником, її ім’я поруч з іменами таких визнаних представників 
постколоніальної літератури, як В.С. Найпол, Дж. Баллард, У. Себальд.  
У відомій монографії Деніса Уолдера (Denis Walder) «Postcolonial 
Nostalgias: Writing, Representation, and Memory» (2011) їй присвячено окре-
мий розділ. Студії Уолдера розгортають традиційні для лессінґівської про-
зи колізії та характерологію в контексті постколоніальної думки, що, без-
перечно, розширює традиційну рецепцію її романів, виводять за рамки 
феміністичної критики, як і уточнюють постколоніальний літературний 
ландшафт Великої Британії – головно чоловічий – ще одним жіночим іме-
нем. До того ж у літе ратурознавчому дискурсі Лессінґ постає представни-
цею як англійської, так і зімбабвійської літератури129.

Дискурс суфізму у прозі британської письменниці дослідила Мюґе 
Джелін (Müge Galin), довівши важливість цього вчення у її творчій еволю-
ції. Лессінґ захопилася суфізмом ще в 1960-х, але й у 2008 р. ствердно 
відгукувалася про його важливість (Solomon). У книзі «Between East and 

129 Російська дослідниця І. Віхрієва, яка вивчає жіночу літературу Зімбабве, до 
корпусу текстів дисертаційного дослідження «Становление и развитие малых про-
заических жанров в литературе Зимбабве» (2005) включила романістику Д. Лессінґ.
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West: Sufism in the Novels of Doris Lessing» (1997) представлено апропріації 
деяких ідей цієї містико-аскетичної течії ісламу в її творах.

До тенденцій розширення проблемного поля лессінґознавства зара-
хову ємо й те, що панелі, присвячені творчості письменниці, стають регу-
лярною подією в рамках загальних конференцій130. 

Чи не найбільш актуалізованим постає увесь спектр рецепції творчості 
й особистості Доріс Лессінґ у зв’язку з присудженням їй Нобелівської пре-
мії у 2007 р., переконують деякі дослідники. Премія, з одного боку, стала 
імпульсом до розширення інтерпретаційного діапазону, з другого, засвід-
чила його неоднозначність. Міжнародна спільнота переважно вітала вибір 
нобелівського комітету. Тим більше виділяється на такому тлі реакція Га-
рольда Блума, який зневажливо відгукнувся про подібне рішення, назвав-
ши його «виключно політично коректним»131. Відомий критик, треба розу-
міти, мав на увазі ту роль, яку справила романістика Лессінґ на жіночі рухи 
1960–1980 рр., хоча за чотирнадцять років до цього гучного коментаря 
Блум, редактор та автор передмови до книги про її творчість (у серії 
«Bloom’s Modern Critical Views»), охарактеризував той-таки «Золотий зо-
шит» як «беззаперечне досягнення», і найперше в царині художнього 
експе риментування (а не політичної боротьби!). Тоді ж він поставив ім’я 
Лессінґ поруч з іменем ще однієї визначної британської письменниці Айрис 
Мердок, віднісши обох до категорії так званих «платонічних романісток» 
(Bloom 1986: 6). Тож позиція Блума щодо нобеліанства Лессінґ є щонай-
менше непослідовною. 

Разом з тим у цих же 2000-х лунають і вже знайомі голоси. В одному з 
випусків «Eurozine» за 2008 р. Торил Мой (Toril Moi) щиро подивовується: 
«Чому деякі жінки-письменниці не хочуть визнавати, що вони є жінка ми-
письменницями?» Більш конструктивно про суперечливі відносини між  
Доріс Лессінґ та феміністичним читачем розмірковує Еліс Ріду, більше 
того, доводить, що вони взаємовигідні. І з цим можемо погодитися.

До досягнень феміністичної критики слід зарахувати те, що, по-перше, 
Лессінґ стала невід’ємною частиною традиції жіночого письма в англій-
ській літературі (Елен Шоволтер визначає жіноче письмо як традицію від 

130 Одну з панелей 129 річної конференції MLA 2014 р. було присвячено творчості 
Лессінґ. Обрана організаторами тема – «Емігранти, експати та екзили: Доріс Лессінґ у 
повоєнному Лондоні» вкотре скерувала дослідницькі пошуки до ранньої творчості 
письменниці, а саме: до експериментів у драмі та поезії (N. Bentley), до роману 
«Retreat to Innocence» (R.E. Visel). Е. Ріду тему експатів розгорнула в порівняльних 
студіях Лессінґ, Заді Сміт та Сема Селвона (Sam Selvon) – тринідадського письмен-
ника, який тривалий час мешкав у Лондоні, потім у канадській Альберті, ровесника 
Лессінґ.

131 Лессінґ не забарилася з відповіддю – емоційною і саркастичною, обізвавши 
Блума «bloody Bloom», і згодом додала: «Якщо він отримає Нобелівську премію, я 
не буду такою злісною» (Solomon 2008).
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Бронте до Лессінґ)132. По-друге, її ім’я увійшло до канону жіночого письма 
і поза межами британського контексту. У традиції канадського лессінґо-
знавства доробок Лессінґ уписано в ширший контекст жіночої прози – по-
руч з Тоні Моррісон, Марґарет Етвуд та Заді Сміт. По-третє, до почесного 
місця поміж «хронікерів жіночого життя» (female chronicler) слід додати і 
статус «grande dame» від літератури (Watkins). Численні феміністичні до-
слідження фігури жінки в романах Лессінґ безперечно заповнюють лаку-
ни, з’ясовують глибинний психологізм її прози. Вадою ж феміністичних 
студій є те, що здійснюваний у межах цієї літературної теорії герменевтич-
ний аналіз текстів, їхня інтерпретація та відшукані приховані значення від-
буваються часто в зіставленнях із засадами фемінізму як ідеології, а поде-
куди переростають у таке ж наполегливе бажання отримати свою владу 
над текстом, що її прихильниці феміністичної критики до цього часу заки-
дали самому автору.

Таким чином, перспектива бачення, запропонована феміністичною 
критикою, далі постколоніальною критикою, аналіз актуальних нині питань 
історії та пам’яті, що спостерігаємо в розвідках останніх років, актуаліза-
ція ідей суфізму доводять: епоха вузького сприйняття художнього доробку 
Лессінґ поволі добігає кінця і поза увагою залишилося ще велике поле пи-
тань, які стосуються Лессінґ як письменниці з активною громадянською 
позицією, динамічної людини, яка все своє життя перебувала в активному 
духовному пошуку. І цей останній – характерологічний – чинник теж має 
сприяти поглибленню розуміння її прози.

Отже, лессінґознавство продовжує еволюціонувати, і колись доміную-
чий фокус прочитання крок за кроком поступається місцем розмаїттю різ-
новекторних та багатоаспектних прочитань, як у просторі феміністичної 
критики, так і за її межами133. Запитуваним на сьогодні є збалансований 
підхід до творів Лессінґ, а його вироблення – один з актуальних пріоритетів 
лессінґознавства. 

«Проблема авторського авторитету» (authorial authority). Однією зі 
стратегій могла б стати ревізія категорії автора. Тож подальші міркування 
не стільки полемізують з певними літературно-критичними засадами та 
практиками постструктуралізму, скільки з’ясовують питання доцільності 
застосування тієї чи іншої методології до романістики Лессінґ. Виходимо з 
того, що авторська модель світу переважає над теорією, а автор є свідо-
мим творцем свого твору (навіть якщо Фуко позбавляє автора статусу сві-

132 До антології феміністичної літературної теорії за редакцією Мері Іґлтон уві-
йшли фрагменти праці Елен Шоуволтер «A Literature of Their Own: British Women 
Novelists from Brontë to Lessing», яка, безперечно, стала класичною.

133 Є в цієї тенденції і український внесок, – дисертаційне дослідження Мар’яни 
Горлач «Концепт “Інший” у романній творчості Доріс Лессінґ» (2013). М. Горлач 
вивчає авторську інтерпретацію філософського концепту «Інший», з вагомою опо-
рою як на праці з філософії «Іншого», так і на теорію постколоніалізму, мультикуль-
туралізму, феміністичної критики в романах та оповіданнях Лессінґ 1949–2007 рр.
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домого творця). Цей аспект є важливим і становить невід’ємну частину 
проблемного поля лессінґівського літературно-критичного дискурсу (і це 
стосується не лише цієї британської письменниці), не стільки йдеться про 
феміністичний градус у її прозі, скільки переінакшується предмет дискусії: 
«проблема авторського авторитету» або авторських інтенцій – як таких, 
що є невід’ємними від романів. 

З-поміж усіх учасників полеміки щодо ступеня контролю автором смис-
лів власного твору найбільш різко відгукується американська дослідниця 
Марґарет Моун Роу (Margaret Moane Rowe). У книзі «Боротьба книг: Лес-
сінґ та критики» (1994) вона стверджує, що Лессінґ виявила неабияку хи-
трість, виробивши способи впливу на відгук читача на власну художню 
прозу. У заключній частині книги Моун Роу наводить перелік цих способів:

Lessing’s call for a ‘serious criticism’ in ‘The Small Personal Voice’ was the first 
important instance of what has become a cottage industry for her: admonishing 
critics (usually academic) and directing readers. The admonitions and directions 
find their way into attachments, preface and afterwords, to many of her novels and 
interviews with critics (mostly academic). (Moane Rowe: 112)

Передмова, післямова, інтерв’ю є знаряддям «кустарного промислу», що 
має на меті застерегти, вказати, спрямувати, вважає Моун Роу. Покликання 
дослідниці на тези з есею Лессінґ «The Small Personal Voice» є очікуваними 
в будь-якій науково-критичній рефлексії про літературно-естетичні засади 
творчості цієї письменниці. 

В есеї Лессінґ справді закликає до «серйозної критики», але не у зв’язку 
з власними творами, бо в 1957 р. вона ще не написала тих передмов та 
післямов, які, за словами Моун Роу, «втрутилися в читацьку інтерпрета-
цію», а у зв’язку з, як на неї, «нудним періодом літератури», з «провінцій-
ністю британської літератури» (Lessing 1994: 21). Натомість Лессінґ від-
крито дорікає сучасним критикам, бо з ними також пов’язує такий стан 
справ у літературі: «The most exciting periods of literature have always been 
those when the critics were great». Теперішні ж нагадують їй вікторіанських 
панянок, котрим під силу хіба що розмежувати «чудесні» та «нечудесні» 
книги (ibid.: 18). Таким чином, апеляція Лессінґ до «серйозної критики» у 
1957 р., як підказує текст есею, має нагадати про обопільну відповідаль-
ність – як письменників, так і критиків – за стан літератури, меншою мірою 
вона є тактикою спрямування читача. До слова, близькими до Лессінґових 
є розмисли ще одного шанованого англійського письменника й авторитет-
ного науковця Девіда Лоджа щодо фігури критика у книзі «Consciousness 
and the Novel» (2002). Він теж переконаний, що наразі англійська літера-
тура більше потребує фахової критики, ніж нових літературних творів. 
Розмірковуючи про природу критики, він, своєю чергою, покликається на 
досвід визначних британських дослідників літератури Т.С. Еліота і М. Ар-
нольда. Лодж вважає, що критика – це частина літературної творчості, 
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вона допомагає розкрити феномен свідомості, яка створила текстуальне 
полотно.

Повернемося до праці Моун Роу «Боротьба книг: Лессінґ та критики». 
У ній вона називає передмову до роману «Золотий зошит» (1962), якою 
Лессінґ супроводила видання роману в 1971 р., найбільш вражаючою 
спробою контролю. Нагадаємо, Лессінґ пояснювала, що виходить з того, 
що передмова є настановчою щодо закладених у романі смислів. Ось як 
письменниця коментує необхідність її написання: «<...> nobody so much as 
noticed this central theme [the theme of breakdown and a way of self-healing], 
because the book was belittled, by friendly reviewers as well as by hostile ones, 
as being about the sex war, or was claimed by women as a useful weapon in 
the sex war» (Lessing 2007 (a): 8). Але те, що з точки зору автора є реставраці-
єю справедливості, реабілітацією запрограмованих автором смислів, деякі 
критики бачать по-іншому. Якщо після того, як передмова стала частиною 
тексту роману, одні таки почали долучати авторські коментарі до оприяв-
нення смислів, і найперше тих, що пов’язані з образом протагоністки Анни 
Вульф, леґітимізуючи статус передмови як такої, що «пояснює» (Бредбері: 
335), то інші, феміністична критика в тому числі, обурилися «інтервенцією 
[автора] у рецепцію роману» (Ridout: 47). Очевидно, що розбіжність письмен-
ниці з феміністичною платформою здобула, окрім світоглядного, ще й ви-
разний методологічний вимір.

Не стільки роз’яснювальне чи спрямовуюче, скільки заперечувальне 
значення мала передмова, адресатом якої є передовсім ті, хто розгледів у 
романі «a trumpet for Women’s Liberation», – переконує Лессінґ (Lessing 
2007 (a): 8). І тоді, і згодом у численних інтерв’ю вона не втомлюється 
роз’яснювати свої наміри, часом навіть, хоч і опосередковано, наставляє чи-
тача уникати посередництва критика в тлумаченні її творів (Lessing 2007 (b)). 
Те, що письменниця ще з часів «Золотого зошита» (та й раніше) намагалася 
виробити й утримати контроль над рецепцією творів читачем, деякі 
пов’язують з її колишньою прихильністю до реалізму. Мовляв, для цієї 
письменниці критик і автор в одній особі був би ідеальним варіантом. Га-
даємо, те, що Лессінґ вельми чутливо сприймала коментарі критиків, ще не 
є доказом того, що вона не була відкритою до розмаїття інтерпретацій сво-
їх романів. І те, що вона з самого початку свої наміри, свій власний досвід 
вплітає у структуру твору, свідчить про її небажання обмежуватися роллю 
скриптора – того, хто існує, аби продукувати, а не роз’яснювати твір, того, 
хто, відповідно до формулювань Барта, «народжується одночасно з тек-
стом, <…> зовсім не той суб’єкт, стосовно якого його книга була б пред-
икатом» (Барт: 387).

Щодо механізмів у так званій «проблемі рецепції», слід відзначити, що 
загальнотеоретичним та методологічним підґрунтям феміністичних студій 
лессінґівського письма з самого початку, на чому завжди наголошували 
дослідники, є концепція «смерті автора» Ролана Барта, котра, як відомо, 
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редукує авторські інтенції. При цьому, символічним вони вважають час 
виходу роману «Золотий зошит» – 1962 р., за п’ять років до виходу у світ 
есею «Смерть автора». Як відомо, переосмислення фігури автора має за 
наслідок і переосмислення фігури читача. 

Усунення Автора (слідом за Брехтом тут можна говорити про справжне «від-
чуження» – Автор стає меншим на зріст, неначе фігурка у самій глибині лі-
тературної «сцени») – це не просто історичний факт чи ефект письма: ним 
цілковито перетворюється весь сучасний текст, або, що те ж саме, нині текст 
створюється і читається таким чином, що автор на всіх його рівнях усувається. 
(там само)

Барт уточнює, що «<…> текст здобуває єдність не в походженні своє-
му, а в призначенні, тільки призначення це не особиста адреса» (там само: 
390). Останнє цілковито пов’язано з роллю читача, адже «народження  
читача доводиться оплачувати смертю Автора» (там само: 391). Однак,  
десакралізація автора, яку мав на увазі Барт, не передбачає сакралізації 
читача з конкретною адресою. 

З чим напевне варто погодитися, то це з тим, що Лессінґ краще за дея-
ких своїх колег знала, яким чином утримувати контроль над значеннями 
власних творів. Вільям Ґолдінґ, приміром, волів часом цілковито уникати 
будь-яких коментарів щодо своїх романів. Девід Лодж, як і Лессінґ, напо-
лягав на участі письменника у смислотворенні. У вже згаданій книзі «Сві-
домість і роман» він досліджує, яким чином у світлі новітніх досліджень – 
штучного інтелекту, неврології, еволюційної біології тощо – у тексті есплі-
кується свідомість автора. Лодж дотримується думки про те, що в основі 
оповіді, в основі образу, в основі всіх мовних структур твору відображено 
авторську свідомість. Відтак, ключ до розуміння твору полягає у відповіді 
на запитання: якою є свідомість, котра писала роман? Свої запізнілі «студії 
свідомості», зізнається автор, він розгортає на новій захопливій території – 
інтердисциплінарного поля, але при цьому добре пам’ятає про літерату-
рознавчий інтерес – есеї збірки об’єднані наскрізними темами або радше 
проблемними запитаннями: «Яким чином текст роману передає свідомість; 
<...> як свідомість та підсвідоме творчого письменника роблять свою спра-
ву; як критика може визначати природу цього процесу, залучаючи фор-
мальний аналіз, або ж творчий письменник, запитуючи самого себе» (Lodge 
2004: хі). Ще один сучасний англійський романіст Джуліан Барнс визнає, 
що йому до вподоби, аби «читач був якнайближче до нього» (Baron: 2008). 
Він відмежовується від тих письменників, котрі стверджують, що знають 
істину, натомість хоче «to think of the writer and the reader sitting together, 
not face to face, but side by side, looking out in the same direction, through 
something like a cafe window. <…> The reader’s gaze runs parallel to the 
writer’s gaze–the writer is just a little bit ahead because he’s spotted these 
things first» (ibid.). Відьядхар Найпол теж прагне авторського контролю, і це 
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вже точка зору автора наукової розвідки «Authority and Authorship in  
V.S. Naipaul» (2009) Імрана Коовадія. 

Ми поділяємо думку російської дослідниці О. Джумайло (хоч наша  
аргументація стосується інших авторів та інших текстів) про своєрідність 
фігури автора в англійському романі в постмодерністську добу. Він, за її 
словами, виказує вперту вірність «фактам»: «<…> є автор, є герой і є чи-
тач, так само як є вічне людське запитування про непозбутню і непідвладну 
симулякрам реальність – реальність людського досвіду» (Джумайло 2007). 
Дослідниця також зазначає, що сучасні англійські письменники не бажа-
ють приймати ані «смерть роману», ані «смерть автора» (там само). 

Таким чином, Лессінґ, Лодж, Ґолдінґ, певною мірою Барнс та Найпол –  
це ті британські письменники, котрі не лише частково поділяють погляд на 
природу літератури, а й охоче «роз’яснюють» свою свідомість, підказують 
закладені у твори власні смисли. І все ж Лессінґ, програмуючи смисли сво-
їх романів, послідовно і щиро їх захищає. Це індивідуальна риса, і її слід 
враховувати при вибудові багатоаспектного підходу до аналізу прози бри-
танської письменниці. Поетика її романів у різний спосіб відображає цю 
настанову. Це не дидактизм, а певний естетико-художній вектор, який 
вона задекларувала ще за п’ять років до Бартової статті, а також спосіб за-
хистити програмний девіз про «small personal voice». Пояснити романи 
Лессінґ, узявши до уваги факти її біографії, особливості її характеру, жит-
тєвий досвід, оприлюднені естетичні засади творчості означає визнати, що 
власне авторська індивідуальність якщо не задає, то, принаймні, бере 
участь у формуванні смислів роману. «Включеність» автора не передбачає 
його як монопольного джерела формування смислів, але біографія, есеїс-
тика й епітекст назагал можуть збагатити рецепцію твору літератури, ви-
вільняючи нові смисли. Проблема авторського авторитету, як ми з’ясували, 
попри виразну англійську специфіку, має індивідуальні особливості. Ска-
жімо, в аргументаційній базі феміністичної критики теза про неприпусти-
мість авторського втручання є досить потужною, що позначилося на ви-
робленій у її межах усталеній рецепції Лессінґової романістики. Хоча що і 
це може бути предметом ревізії, доводять праці останніх років. 

Доріс Лессінґ дожила до 94-літнього віку; за понад шістдесят років, які 
вона займалася літературною діяльністю, і відтоді, як усередині 1950-х ви-
голосила тезу про «серйозного критика», письменниця виробила власну 
формулу стосунків з критиком, котрий хоча має щоразу інше ім’я, уособлює 
ту частину світу, яка інтерпретує її текст. Це дає підстави віднести Доріс 
Лессінґ до категорії тих письменників, які самі собі критики. 

«Проблема недооцінки» пов’язана безпосередньо з «проблемою ре-
цепції», про яку йшлося вище. Окрім цього, вона має два виміри: геогра-
фічний та текстуальний. Хоча письменниця переїхала до Лондона в 1949 р. 
і прожила в цьому місті аж до своєї смерті в листопаді 2013 р., у Великій 
Британії вона здобула менше уваги з боку літературознавців – якісно  
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та кількісно134. Але й у цих, хай і нечисленних, студіях є свої віхи. У 1980-х –  
це насамперед дослідження фахівця з жіночої прози, редактора «The 
Cambridge Guide to Women’s Writing in English» (1999) Лорни Сейдж – 
«Doris Lessing» (1983), присвячене різноманітним аспектам прози письмен-
ниці. Розвідка Дженет Кінґ 1989 р. «Doris Lessing» збагачує літературно-
критичний дискурс новітніми набутками злуки фемінізму та психоаналізу. 

У 2007 р. на Другій міжнародній лессінґівській конференції в Лідсі  
наголошувалося на необхідності повернення лессінґознавства на батьків-
щину. Британські літературознавці поки не поспішають і назагал пасивно 
сприймають заклики розпочати «переоцінку» доробку своєї співвітчизни-
ці. Конференцію в університеті Плімута восени 2014 р. можна розглядати 
як спробу наблизити очікуване пожвавлення інтересу в академічному сві-
ті. Тим часом лессінґівські студії у США та Канаді, по-перше, є численніши-
ми, і, по-друге, саме у Сполучених Штатах засновано Товариство Доріс 
Лессінґ, яке є афілійованою організацією MLA. У ХХІ ст. спостерігаємо ще 
одну тенденцію: неангломовний академічний простір охоче читає нові та 
перечитує програмні твори Лессінґ.

Варто акцентувати і проблему корпусу текстів, з якими працюють до-
слідники. Приміром, розвідка Девіда Уотермана (David Waterman) «Identity 
in Doris Lessing’s Space Fiction» (2006), у якій предметом наукового інтер-
есу є кореляція між ідентичністю особи та ідентичністю групи в так званій 
«космічній прозі» (space fiction) – п’ятитомному циклі романів «Канопус в 
Арґосі» (1979–1983), переконливо доводить, що романи, які традиційно 
залишалися осторонь літературного-критичного та читацького мейнстри-
му, можуть отримати нове життя завдяки залученню до їхнього прочитання 
новітнього інтердисциплінарного підходу з вагомою компонентою акту-
альної соціальної теорії. Таким чином, хоча лессінґознавство традиційно 
звертається до ранніх романів автора, в останні роки спостерігаємо тен-
денцію до розширення канону, який включає менш вивчені твори автора. 

Окреслені в загальних рисах проблемні вузли лессінґознавства створю-
ють передумови для пропонованої нової перспективи прочитання творів 
британської письменниці. В основу дослідницького інтересу феміністич-
ний скептицизм ставить якраз ту інтелектуальну позицію, якою Лессінґ від-
повіла на виклики сьогодення, – позицію скептика. Коли у 2007 р. їй вруча-
ли Нобелівську премію, в узагальненому висновку Шведської академії її 
професійні здобутки визначили так: «тій, що оповідає про досвід жінок і зі 
скептицизмом, пристрастю і з пророчою силою вивчає розділену цивіліза-
цію» (виділено нами. – Л.М.). Скептицизм Лессінґ є засадничою світогляд-

134 У кулуарах наукової конференції Ґданського університету у 2012 р. авторитет-
ний британський науковець Дерек Етрідж на моє запитання щодо неналежної уваги 
літературознавців до постаті Д. Лессінг із прикрістю констатував: «She [Lessing] 
needs a good reassessment».

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

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


265

Таксономія сучасного літературного скептицизму

ною настановою і певним письменницьким прозрінням. Свою скептичну 
настанову вона задекларувала на початку літературної діяльності. В есеї 
1957 р. «The Small Personal Voice» вона пише: 

Words, it seems, can no longer be used simply and naturally. All the great words 
like love, hate; life, death; loyalty, treachery; contain their opposite meanings and 
half a dozen shades of dubious implication. Words have become so inadequate to 
express the richness of our experience that the simplest sentence overheard on a 
bus reverberates like words shouted against a cliff. One certainty we all accept is 
the condition of being uncertain and insecure. It is hard to make moral judgments, 
to use words like good and bad. (emphasis added, Lessing 1994: 9)

Рефлексія розпочинається з наміру протиставити сучасний роман та ро-
ман ХІХ ст. – «найвищу точку літератури». Предметом уваги стають питан-
ня репрезентації та «реальності» і, зокрема, (не)адекватності слів у «пере-
дачі багатства досвіду» (до слова, Анна Вулф у «Золотому зошиті» пропо-
нує яскравий візуальний троп на позначення цієї кореляції: «стоншення 
мови супроти насиченості нашого досвіду» (Lessing 2007 (a): 273). Далі 
думка про «неадекватність» мови переростає в епістемологічний сумнів 
щодо певності знання взагалі. Насамкінець, останні два речення фіксують 
підсумкове твердження автора: «Єдине, чого ми всі певні, то це якраз ста-
ну того, що ми є непевні». Хоч Лессінґ не вживає поняття «скептицизм» 
експліцитно, така конотація є очевидною. Фінальне судження у процито-
ваному фрагменті відсилає до Сократа, а саме – до ключового принципу, 
якого він дотримувався: я знаю, що нічого не знаю. 

Так само як Сократ, з яким пов’язують стверджувальну форму скепти-
цизму, Лессінґ не відкидає можливості тверджень (у тому числі мораль-
них). Філософ-скептик та письменник-скептик мають певну природну схо-
жість, але можливості, які є у розпорядженні кожного з них, – різної якості. 
У процесі пошуку істини cкептичний розум філософа оцінює валідність 
знань, виявляючи слабкість аргументів, у той час як скептичний розум 
письменника, «озброєний» уявою, процес вивчення світу поєднує з глибо-
ким естетичним переживанням та важкою працею добору слів «що містять 
з півдюжини відтінків подвійних значень», – за визначенням Лессінґ 
(Lessing 1994: 9). Принагідно зауважимо, власне про цю важку працю 
йдеться в романі «Золотий зошит». Крім того, так само як Сократ, котрий 
був певен, що невивчене життя не вартує жити (Popkin 2002: 49), Лессінґ 
скрупульозно аналізує життя, наголошуючи на винятковій цінності власно-
го досвіду у процесі написання художнього твору. Категорія досвіду – одна 
з центральних і незмінно важливих в її естетиці від 1950-х до 2000-х. 

Ще одна риса, яка поєднує Лессінґ та Сократа, – обоє були харизматич-
ними особистостями, публічними фігурами, мали шанувальників та воро-
гів. Упродовж багатьох років письменниця різко критикувала президента 
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Зімбабве Роберта Муґабе та його режим, який зруйнував країну, і через 
активну громадянську позицію їй відмовляли у в’їзді до рідної країни135. 

Авторський скептицизм створює передумови для вивчення його мані-
фестацій у романістиці письменниці, у той час як виокремлені нами три 
проблемні вузли лессінґознавства – «проблема рецепції», «проблема ав-
торського авторитету» та «проблема недооцінки» – доводять його слуш-
ність та актуальність. Важливо й те, що такі студії живляться нагальним 
запитом на багатоаспектне прочитання романістики письменниці і беруть 
до уваги ті значення категорії автора, які були ближчими самій Лессінґ.  
І це принципова теза.

23. «We’ll Land Together on That Shore»: «Ущелина» Д. Лессінґ

Роман «Ущелина» (The Cleft) вийшов друком узимку 2007 р., а вже во-
сени британська письменниця приймала привітання з нагоди присвоєння 
їй Нобелівської премії.

Дію «Ущелини» перенесено в далекі часи, і не так важливо наскільки 
далекі, як те, що йдеться про початок відліку історії людства. Першими 
істо тами на землі виявляються жінки, котрі живуть на березі моря, в уще-
лині. Вони щасливі, гармонійні, спокійні і ліниві. Їх не бентежить питання 
продовження роду, бо концепції родини вони не мають і дітей народжують 
у відповідності до циклів місяця. Їхні діти завжди однієї статі. Жінки не зна-
ють тривог, страждань, не переживають страху, їм не відомі й інші емоції 
та почуття – приміром, радості кохання. Так триває до того часу, поки 
одно го разу в них не народжується дивне дитя, згодом таких більшає. Че-
рез непритаманний дівчатам зовнішній вигляд таких новонароджених вони 
назвуть Монстрами, адже «вони з вадами», і віддаватимуть на поталу орлів. 
Птахи відноситимуть Монстрів за гору в Долину, аж поки її не заселять 
багато таких дивних істот. Ще пізніше розпочнеться спілкування молодих 
дівчат з Ущелини з ними. У цьому спілкуванні, згодом у співжитті відбувають-
ся зміни, але сталою і через століття залишається задана колись відмінність. 

Такий початок історії не лестить чоловікам, але ж й іронічно пере гу-
кується з старозавітним тлумаченням походження жінки – з Адамового 
реб ра. Та хоч би якими були витоки обох, аксіоматичною для Лессінґ за-
лишається думка про відмінність походження обох статей. Вона з самого 
початку не вибудовує ієрархій, а психологію складних стосунків чоловіків 
і жінок робить основним предметом художнього інтересу.

Рецепція роману з таким неоднозначним сюжетом була відпочатково 
рясною і доволі строкатою. Негативні відгуки формулював переважно ан-

135 Змінне ставлення Лессінґ до суспільно-політичних процесів у власній країні чи 
радше у країнах та у світі теж можна вважати практиками скептичного мислення. 
Згадати б нетривале, але від того не менш резонансне членство Лессінґ у компартії 
Великої Британії і відмову від нього.
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гломовний критик – вельми чутливий до питань ґендеру і який вже виробив 
складну, суперечливу, теоретично «облаштовану» парадигму цього дискур-
су. Промовиста відстороненість автора у новому романі від усіх сучасних 
феміністичних концепцій, попри домінуючу в ньому тему стосунків чоло-
віка та жінки, обурила апологетів чи просто симпатиків феміністичних під-
ходів. Реалізований у романі засадничий скептицизм Лессінґ, що перед-
бачає критичне ставлення до завершених світоглядних моделей, утримав її 
від догматизації. Коментуючи в інтерв’ю національному каналу Бі-Бі-Сі ви-
хід роману, письменниця наголосила на значенні пережитих нею подій у 
його створенні – власне вони «надихнули» її, йшлося про конкретні епізоди 
життя ще з часів юності (Lessing 2007 (b)).

У цьому ж таки інтерв’ю, яке вона дала на початку червня 2007 р., Лес-
сінґ виголосила ще одну крамольну, як на симпатиків феміністичних кон-
цепцій, думку: «Я б не хотіла жити у суто жіночому світі». Через два місяці 
після такої заяви Елізабет Беар («Вашинґтон Пост») іронічно, навіть сарка-
стично прокоментує перерозподіл якостей між двома статями, втіленими в 
романних образах, назвавши жіночі образи «вікторіанськими кари кату ра-
ми, недопитливими і такими, що цікавляться лише тим, як наповнити власні 
черева та зберегти статус кво», у той час як чоловіки постають «допитли-
вими, винахідливими, дослідниками, безвідповідальними» (Bear). Очевид-
но спрощене, редуковане до примітивної опозиції розуміння дієгетичних 
чоловіка та жінки одними критиками перегукується з таким же наполегли-
вим бажанням інших укотре вписати письменницю у лави феміністичного 
табору. У відповідь на це Лессінґ переконувала, що для її професії важливо 
не зважати на те, що думають інші, нагадуючи, що попервах і її роман «Зо-
лотий зошит», який згодом став класикою, критики назвали «жахливим» 
(Lessing 2007 (b)).

Досліджуючи, яким чином скептицизм актуалізується в романі, (1) про-
аналізуємо текстуальні елементи, які передують основному тексту, (2) 
з’ясуємо практики скептичного мислення, застосовані в основному тексті. 

Про свої наміри Лессінґ традиційно заявляє ще до початку основного 
тексту – у заголовку, передмові та епіграфах. Вони – й елементи структури 
роману, й ті інструменти, які сприяють адекватності розуміння тексту, тож 
містять перші аргументи на користь скептичної позиції Лессінґ. До того ж 
до аналізу окремих частин авторського тексту або того, що називають тек-
стовою периферією, спонукає й естетична програма, сформульована 
письменницею в передмові до «Золотого зошита», який, вважаємо, з усіх 
поглядів став художньою лабораторією письменниці. У ній вона наголо-
сила, що особливого значення надавала формі, бо мала на меті таке: «To 
talk through the way it was shaped» (Lessing 2007 (a): 13). 

Структурно-композиційна організація роману, крім основного тексту, 
включає такі елементи, які в літературно-теоретичному дискурсі прийнято 
позначати як паратекст чи паратекстуальні елементи (Genette: 5). Та нас 
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цікавить не проблема паратексту в романі в цілому, а лише ті значення  
та функції окремих паратекстуальних елементів, які прояснюють текст і 
слугують аргументом на користь скептичної настанови автора. Вони фор-
мують читацьке сприйняття авторського тексту, а також набувають осо-
бливого значення у відносинах «автор–критик». Слід зазначити, що власне 
наявність в «Ущелині» Лессінґ таких ключових авторських конституентів 
паратексту, як заголовок, передмови, епіграфи, їхня виразна семантична 
насиченість заохочують до залучення паратекстуального аспекту. 

Інтерес до паратексту останнім часом як у західному, так і в укра-
їнському літературознавстві зростає, набуваючи цікавих теоретичних кон-
цептуалізацій, які дозволяють об’ємніше інтерпретувати семантику худож-
нього твору136. Для з’ясування функцій паратекстуальних елементів звер-
немося до однієї з таких новітніх теорій, що продуктивно переосмислює 
так звану текстову периферію в межах теорії інтертекстуальності. До ін-
тертекстуальних належать відносини не лише між конкретними текстами, 
але й між основним текстом літературного твору й іншими його елемента-
ми. Класифікацію, яка набула статусу усталеної, запропонував французь-
кий дослідник Жерар Женетт. У книзі «Палімпсести: література у другому 
ступені» (1982) він запропонував п’ятичленну класифікацію типів взаємо-
дії текстів, один з яких паратекстуальність, тобто відношення тексту до 
свого заголовка, післямови та епіграфа. Женетт поглибив свій інтерес до 
паратексту в роботі 1987 р. «Паратексти: пороги інтерпретації», англій-
ське видання якої побачило світ у кембриджській серії «Література. Куль-
тура. Теорія». Паратекстуальний підхід, запропонований Женеттом, довів 
свою запитуваність дослідниками творів, які належать до зовсім різних іс-
торичних епох та напрямків, слушно зауважує російський дослідник 
А.А. Колотов (Колотов 2011). Методологічно ми теж спиратимемось на 
розробки французького теоретика, хоч окремі положення його концепції 
та їхні обґрунтування викликають певні застереження.

У згаданій роботі 1987 р. «Паратексти: пороги інтерпретації» Женетт 
пов’язав паратекст з ідеєю порогів, адже паратекст якраз утворює ті  
елементи, які стоять на порозі основного тексту. «Паратекст – це те, що 
дає можливість текстові стати книгою і як така бути запропонована чита-
чам і, у більш загальному смислі, широкому загалу. Паратекст не стільки 
бар’єр чи закритий кордон, скільки поріг – чи те слово, яке викори стовував 
Борхес щодо передмови, – «ґанок», що пропонує світові в цілому можли-
вість аби ввійти всередину, або розвернутися і піти геть» (Genette: 1–2).

Теоретик поділяє паратекстові елементи на дві категорії: перитекст 
(peritext) і епітекст (epitext). Перитекстом є, зокрема, такі елементи: заголо-
вок твору, підзаголовок, заголовки глав, передмова, епіграфи, присвяти, 

136 В Україні, зокрема, у 2011 р. на українському матеріалі була захищена дисер-
тація М.О. Сокол «Прагматичні аспекти паратексту».
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примітки. Епітекст включає в себе слово від видавця, рецензії критиків, 
оприлюднені відгуки, інтерв’ю з автором, щоденникові записи автора чи 
листування. Таким чином, паратекст утворений перитекстом і епітекстом. 
Очевидно, що перитекст та епітекст взаємодіють як з основним текстом 
художнього твору, так і між собою. Поетика паратексту імпонує нам тим, 
що залучає до вибудови семантичного поля художнього твору залишені 
осторонь упродовж тривалого часу інтерв’ю, щоденники, коментарі авто-
ра, і в такий спосіб посилює зв’язки «автор–читач», «автор–критик», як і 
комунікативний аспект художнього твору. 

Передмова до роману «Ущелина» – це є перший після заголовка роману 
«поріг». Вона невелика за обсягом порівняно з передмовою до «Золотого 
зошита», у якій розгорнуто естетичну програму автора. У першому ж ре-
ченні передмови до «Ущелини» автор пояснює свій задум: «У нещодавно 
опублікованій науковій статті йшлося про те, що найпершою людською 
спільнотою на землі була вочевидь жіноча, чоловіки ж з’явилися згодом»137 
(6). Зауважмо, що посилання на наукові джерела, такі, здавалося б, логічні, 
зважаючи на сенсаційність подібних концепцій про походження статей, 
яке передбачає бодай якусь доказову аргументацію, – відсутні. Це заохо-
чує до зіставлень аналізованого твору з романом Вільяма Ґолдінґа «Спад-
коємці» (1955), в якому дія відбувається у, сказати б, важко відстежувано-
му минулому – у добу так званих неандертальців. Найменша обізнаність 
читача з історією цього підвиду людини крок за кроком відкидає науко-
вість роману, попри майстерну архаїзацію життя, устоїв, навіть свідомості, 
утілену в художніх образах пращурів сучасних людей. В обох романах ар-
хаїчний час має умовні часові конкретизатори. Друге речення передмови 
до «Ущелини» цілковито переключає читача із площини ймовірності/не-
ймовірності до власне безумовного прийняття запропонованої гіпотези: 
«Не думаю, що цей прихід був безболісним». Наукова стаття стала спуско-
вим гачком, або, за словами автора, тим «зерном, яке привезли на вже 
запущений млин». Під «запущеним млином» Лессінґ має на увазі, треба 
розуміти, власні тривалі міркування про походження статей та у зв’язку з 
цим відмінність характерології жінки та чоловіка. «Мені завше здавалося, 
що чоловіки є молодшим типом, більш пізнім різновидом. Їм бракує уста-
леності жінок, і жінки наділені природною гармонією у стосунках зі світом. 
<...> Чоловіки на противагу жінкам непостійні та безладні» (6). 

Таким чином, «непостійний, безладний чоловік» на противагу «сталій, 
наділеній природною гармонією зі світом жінці» – такою є опозиція, декла-
рована на порозі основного тексту. «Розкручування уяви сприяло наро-
дженню цієї історії», – продовжує далі автор. Зауважмо, що уява самої ж 
Лессінґ аж ніяк не тупцює на науковому припущенні, бо замість розгорну-
ти історію життя жіночої спільноти, вона декларує намір розповісти про 

137 Тут і далі у главі цит. тексту роману «Ущелина» за: Lessing D. The Cleft. – L.: 
Harper Perrenial, 2008.
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те, щó могло б трапитися, якби в цьому жіночому суспільстві народилося 
хлопча. Іншими словами, з самого початку темою твору, насіниною, з якої 
проростає тіло твору, є психологія, стосунки двох статей, і це не епічна 
сага про те, як одні завоювали інших. За Філіпом Леженом, передмова – це 
«бахрома» друкованого тексту, яка, по суті, контролює прочитання всього 
тексту (Lejeune: 45). Для Лессінґ передмова – ще й улюблений інструмент 
авторського контролю. Основною функцією передмови є презентувати за-
дум, його витоки, задати основну проблематику, а головне – окреслити 
суть і якість колізій у творі. Адресатом цієї презентації є як читач, так і 
критик. Відпочатково конфліктність чи складність розуміння одне одним 
постає як наслідок послідовної з’яви на світ жіночого та чоловічого видів. 
Ця каузальність є почасти художньо-умовною, тобто не стільки причиною 
конкретних якостей чоловіка чи жінки, скільки даністю, бо інтерес письмен-
ниці, як зазначалося, укорінений у психології. Вона також пов’язана з кон-
цептом природи, бо як підказує передмова, традиційна бінарна опозиція 
«чоловік–жінка» значною мірою наперед визначена саме нею.

Представлена в передмові ідея «двох протилежних голосів» – жінки та 
чоловіка – далі проблематизується у двох епіграфах. Епіграф – важливий 
лімінальний елемент, який так само, як передмова, бере участь у форму-
ванні семантичного поля роману. Він також може встановлювати зв’язки з 
попередніми творами автора. Розглянемо обидва епіграфи послідовно і 
визначимо їхню сутність.

Перший із двох епіграфів відсилає до творчості англійського поета, на-
уковця, перекладача, письменника і фахівця з античності Роберта Ґрейвса. 
У тексті епіграфа – назва його збірки поезій 1964 р. «Чоловік діє, а жінка 
живе» (Man Does, Woman Is). Про це, зрештою, читач може знати, а може 
і не знати, адже такий конкретизатор, як посилання на джерело, в епіграфі 
відсутній. Вочевидь не йдеться про містифікацію, бо на батьківщині поет 
здобув широке визнання. Радше покликання на збірку має актуалізувати 
концепт «мінливості поетичного кохання», за словами самого Ґрейвса. 
Свою назву збірка запозичила в одного з представлених у ній поетичних 
творів. Подаємо нижче російський переклад цього вірша138.

Внимательно под светом лампы я изучал
Ладонь твою и сердца линию на ней,
Тождественную линии рассудка;
И изучала ты мои нахмуренные брови.

Я карты разложил, открыв их разом,
Ты, без сомненья, успокоилась собой.
Мужчина действует, а женщина живет –
И в силах ли игрок со счастьем своим спорить?

     Пер. Ю. Комова

138 Українською мовою окремі твори Ґрейвса переклали О. Мокровольський і 
Р. Доценко.
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Перший епіграф має щонайменше три функції. По-перше, він звертається 
до студій чоловічої та жіночої природи, маркуючи чоловічу як дієву, а жі-
ночу як незмінну, консервативну і таким чином суголосить декларованій у 
передмові до роману «сталості» жінок. По-друге, він потверджує пред-
ставлений у передмові намір зробити саме стосунки чоловіка та жінки 
основним предметом романного інтересу. Вибір кандидатури Ґрейвса – не 
лише тонкого лірика, а й захопленого дослідника поведінки чоловіка і жін-
ки, цілком зрозумілий. Ґрейвс з-поміж усіх варіацій стосунків чоловіка і 
жінки вибрав ту, яка стверджує радше їхню складність, – це і помилки, і 
перемоги, і щастя, і смуток. Через систему складних художніх образів поет 
намагається з’ясувати природу стосунків, у яких завжди є місце боротьбі 
за те, аби бути сприйнятим і зрозумілим. Епіграф має засвідчити, що еста-
фету саме чоловічо-жіночого діалогу підхоплює Лессінґ, актуалізуючи 
жанровий потенціалу роману, який якраз дозволяє вибудувати складні кон-
фліктні перехрестя як юних закоханих, так і відповідальних батьків і в їхній 
буденній повсякденності, і на великій часовій дистанції. Нагадаємо, що для 
Ґрейвса чоловік і жінка – це і першоджерела буденних явищ життя, і носії 
величних духовних насолод. Третя функція епіграфа визначає ставлення 
Лессінґ до англійської літературної традиції. Залучення Ґрейвсового пое-
тичного доробку до побудови власної авторської моделі, інкорпорування 
його чи не найвідоміших рядків у текст епіграфа переконує в тому, що 
Лессінґ з повагою ставиться до літературних набутків своїх співвітчизників 
і готова їх наслідувати і, можливо, навіть більше, ніж прислухатися до 
новіт ніх наукових гіпотез щодо створення світу чи соціокультурних сте-
реотипів сьогодення. І, нарешті, те, що ім’я Ґрейвса з’являється на порозі 
роману, щойно після «декларації про наміри» в передмові, можна сприйма-
ти як своєрідну авторську тактику з метою убезпечити себе від догматиз-
му, насамперед феміністичного. Неприйняття, дистанціювання від догми 
є, нагадаємо, позицією скептика.

Є й інші імплікації першого епіграфа, сказати б, вторинні, бо вони 
пов’язані не з обраною поетичною цитацією, а радше з усім доробком ан-
глійського класика. Він не меншою мірою, хоча й імпліцитно, іррадіює на 
семантику всього роману. Відсилання до прозового доробку Ґрейвса акту-
алізує, зокрема, саме ті значення природи стосунків чоловіка і жінки, які 
стануть частиною основного тексту. Принагідно зауважимо, що англієць 
добре відомий на наших теренах за російським перекладом його книги 
«Мифы Древней Греции», тому такі імплікації можуть бути цілком при-
ступними для нашого читача. Російською була перекладена і книга «Біла 
богиня» (1948). Вона, по-перше, розгортає самобутню авторську концеп-
цію поезії, яка протиставляє «поезію Музи», що пов’язана з матріархатом 
епохи палеоліту, інтелектуальній поезії, так званій Аполлоновій поезії, що 
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народжена патріархатом. Класик переконаний, що справжні поети продо-
вжують служити Музі, жіночому началу. По-друге, допускаємо, що саме це 
могло захопити Лессінґ найбільше, роботи з міфології вибудовують аль-
тернативу розвитку людства, поставивши в центр світобудови міфологічні об-
рази Білої богині, богині-Місяця. Знавець міфології Ґрейвс був пере конаний, 
що це божество знаходиться за всіма міфологіями світу. Воно має три іпоста-
сі – народження, любові та смерті, що їм відповідають три фази Місяця.  
У главі 27 автор звіряється у своєму щирому захопленні образом Богині-Ма-
тері, до того ж робить це більшою мірою як поет, аніж як учений: 

Ідею Богині, яка творить, відкинули християнські теологи майже дві тисячі 
років тому, а іудейські – ще раніше. Більшість учених, керуючись соціальною 
зручністю, поклоняються Богу, хоча я не розумію, чому віра у створення все-
світу Богом-Отцем здається їм більш науковою, ніж віра у створення цієї 
штучної системи Богинею-Матір’ю. Якщо повірити в одну метафору, то чому 
б не повірити в іншу? Якщо це, звичайно, метафори... (Грейвз 2007: 169)

Повертаючись до епіграфа, зазначимо, що така імплікація створює міфо-
логічний та художньо-поетичний контекст ідеї чоловіків як «cosmic 
afterthought», на додаток до наукових. Якщо так, то в першому епіграфі 
Лессінґ розгортає тези передмови, збагачує їх новими конотаціями, від 
того зв’язки між першим епіграфом та передмовою лише міцнішають і спо-
нукають звернутися до заголовка роману. 

За своєю природою заголовок має прогностичну функцію. Оксфорд-
ський словник англійської мови дає таке тлумачення слова «сleft»: «а fissure 
or split, especially in rock or the ground; a vertical indentation in the middle of 
a person’s forehead or chin; a deep division between two parts of the body». 
Російською «Сleft» перекладено як «Расщелина», українською – «Ущели-
на», таким чином зафіксовані у словнику значення збережено при пере-
кладі українською та російською. Суто авторським, незафіксованим у 
словникові, є інше, похідне значення, про нього читач дізнається далі з 
основного тексту: «Cleft» – це представниця або представниці (тоді Clefts) 
жіночої статі, що живуть в ущелині, і цілковито ототожнюють себе з цим 
локусом: «<…> ми одне і те ж, Ущелина та жінки [англ. The Clefts]» (9–10). 
При перекладі закладене автором у заголовок друге значення втрачається. 
Таким чином, оригінальний англійський заголовок суґестує власне жіночу 
ідею. (То чи не є переклад ще одним паратекстуальним елементом, який 
бере участь у встановленні зв’язків між усіма елементами книги і тому має 
бути врахованим в інтерпретаційних заходах?139).

139 На жаль, про переклад як паратекстуальний елемент Женетт згадав лише в 
епілозі книги, що, безперечно, підвищило цінність епілога, але не добрало нових 
значень, які потрапляють до тексту чи втрачаються у процесі перекладу.
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Коли Женетт розмірковує про стосунки між заголовком та текстом, то 
подає яскравий і переконливий приклад того, якими тісними вони можуть 
бути, – роман Дж. Джойса «Уліс». Якщо припустити, що заголовок для  
Лессінґ важить так само багато, тоді в цьому романі автор робить його  
навмисне провокативним, програмуючи неоднозначність інтерпретацій 
роману ще на його порозі, на відміну від попередньої практики, – проблем-
но-тематичними є заголовки більшості її романів140. Тож ітиметься про 
Ущелину чи про жінок з Ущелини? Цю неоднозначність посилює інший па-
ратекстуальний елемент, що на обкладинці британського та американсько-
го видань роману, – не текстовий, а живописний: чорно-біла акварель, яка 
зображає орла в польоті (див. Додаток 3). Як відомо, традиційним мешкан-
цем гірських ущелин є саме ця птаха. Зображення птахи, розташоване над 
заголовком роману, – візуально домінує і, здавалося б, актуалізує якраз 
перше, закріплене словником значення. Та після прочитання роману поін-
формований читач знає, що ці птахи асоціюються в романі якраз не з жіно-
цтвом, а з чоловіками, адже саме вони стають їхніми рятівниками, допо-
магаючи вижити всупереч волі жінок. Отже, «Cleft» – це місцина, а також 
і ті, що населяють її, а це, окрім жінок, можуть бути чоловіки і птахи. Таким 
чином, спостерігаємо, як авторський та видавничий паратекст резонують, 
створюючи амбівалентність, здвоєність, характерну для всього роману. Те-
пер не доводиться говорити про незалежність заголовка та художнього ви-
рішення обкладинки – паратекстуальні зв’язки в «Ущелині» є міцними. По-
біжно зауважимо, що концепція обкладинки російського видання відрізня-
ється від британського. Вона відмовляється від анімалістичних образів, 
натомість промовисто декларує ідею гармонії чоловіка і жінки, поставив-
ши в центр зображення переплетені тіла чоловіка і жінки. Таке вирішення 
обкладинки є, безперечно, початком інтерпретації роману, до того ж такої, 
що суперечить феміністським тлумаченням, які бачать не гармонію, а при-
гнічення, і водночас утримує задекларовану в оригіналі ідею діалогізму.

Якщо перший епіграф встановлює тісні зв’язки з передмовою, то другий 
епіграф продовжує логіку першого. Він так само має один конкретиза- 
тор – ім’я автора. Йдеться про ще одну знакову постать в історії анг лійської 
літератури, про поета, романіста та драматурга Джеймса Елроя Флекера. 

140 Заголовки романів, що ввійшли до пенталогії «Діти насильства» (романи, напи-
сані в 1952–1969 рр.: «Марта Квест», «Пристойний шлюб», «Відгомін бурі», «Серед-
земне», «Місто за чотирма брамами»), презентують проблему насилля у зв’язку з 
расизмом, ґендерним протистоянням; «Золотий зошит» сугестує ідеї здобутої 
цілісно сті після процесу фрагментації, представленої в чотирьох інших зошитах; 
«Інструктаж перед сходженням до пекла» (1971) декларує проблему внутрішнього 
розладу і пошуків його подолання; «Літо перед заходом сонця» (1974) – це мета-
фора життєвого шляху жінки, котра, як на свій вік, не зовсім здатна реалізувати 
власні можливості; «Спогади того, хто вижив» (1974) – про трансформацію свідо-
мості людини, котрій вдалося вціліти після ядерного вибуху тощо.
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Українському читачеві він відомий передовсім поетичним твором «Поето-
ві через тисячу років».

Флекер був вельми обдарованим митцем. Випускникові Оксфорда та 
Кембриджа віщували прекрасне літературне майбуття, але рання смерть у 
тридцять років закріпила за Флекером інше визначення – «другої в історії 
англійської літератури після Кітса передчасної втрати». Лессінґ звертається 
до драматургії Флекера, і хоча в епіграфі відсутнє посилання на джерело, 
очевидно, що йдеться про його віршовану драму 1922 р. «Hassan: The Story 
of Hassan of Baghdad and How he Came to Make the Golden Journey to 
Samarkand»141. Її персонажі – чоловіки, котрі, залишивши жінок удома, 
здійснюють казкову подорож до далекого Самарканда. Епіграф відсилає до 
вельми промовистої мізансцени драми, коли караван-вожатий звертається 
до вартового з проханням розчинити браму. На запитання останнього, 
куди він і його караван прямують, той відповідає: «Ми здійснюємо золоту 
мандрівку до Самарканда». Далі вартовий звертається до жінок, аби втіши-
ти бідолашних: «Так завжди було. Чоловіки немудрі і дивні спочатку́» 
(«curiously planned»). Та жінки у відповідь нарікають на такий стан справ: 
«Сповнені мрій, вони й не думають про нас». У сценаріях поведінки та у 
мріях чоловіків, переконані жінки, немає місця їм, і їх це обурює.

Якщо перший епіграф мультиплікує значення, то семантика другого 
має з’ясовувати відмінності. Жінки залишаються вдома, чоловіки вируша-
ють у далекі тривалі мандри – останні не означують мету, а лише називають 
остаточний пункт призначення. Географічна мандрівка в цьому контексті 
набуває широких узагальнень, – це подорож-випробовування, духовне па-
ломництво і мандри, що спонукувані природою чоловіка, – «дивні спочат-
ку́» та «сповнені мрій». У цій мізансцені за жінкою та чоловіком закріпле-
но конкретний простір. У першому випадку – це територія безпеки, яка 
захищена могутніми стінами, брамою та вартовими. Своєю чергою чолові-
чий простір – поза брамою, необмежений, відкритий. У концепції Флекера, 
жінка постає зберігачем того, що є, що надбано. Чоловік, котрим рухає 
мрія, достоту, як давньогрецький Одіссей чи казковий герой, чи герой се-
редньовічного епосу, віддається на поталу вітрів, він покликаний відкрива-
ти незвідане, освоювати нове. Таким чином, якщо Ґрейвс більше схильний 
містифікувати роль жінки – він підносить її на п’єдестал, уподіб нює боже-
ству, то Флекер «надзавдання» людини схильний пов’язувати з чоловіком. 
Зіставлення першого та другого епіграфів дозволяє констатувати, що не 
йдеться про антагонізм статей, перший та другий епіграфи радше збалан-
совують одне одного й обидва, кожен на свій лад, підкреслюють важли-
вість діалогу чоловіка і жінки.

141 Згодом у романі простежуються покликання як на драму Джеймса Флекера 
«Гасан», так і на його поетичний твір «Золотий шлях до Самарканда» (The Golden 
Road to Samarkand), написаний за дев’ять років до драми.
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Якщо функція паратекстуальних елементів – цих порогів книги – відпо-
чатково окреслити межі художнього експерименту, то здійснений аналіз 
функціональних особливостей таких паратекстуальних елементів «Ущели-
ни», як заголовок, передмова, епіграфи, художнє вирішення обкладинки – 
доводить їхню смислову значущість. По-перше, проаналізовані паратек-
стуальні складники імпліцитно та експліцитно формують оцінку тексту. 
Якщо, за визначенням Женетта, паратексти – це додаткові тексти, які допо-
внюють книгу, то у випадку з романом «Ущелина» його паратекстуальні 
елементи переходять за межі доповнювальної функції, натомість розши-
рюють текстовий горизонт, роз’яснюють саму книгу і ширше – сприяють 
більш широким і точним узагальненням щодо авторської позиції. Вони по-
яснюють, що далі в романі йтиметься не про непримиренність чоловіка і 
жінки, а про діалог, про пошуки порозуміння між двоми різними видами. 
Крім того, «естетична чи ідеологічна інвестиція» автора (Женетт) стає 
контраргументаційною базою для тих, хто редукує роман і авторську по-
зицію до усталених ідеологем. Тож, по-друге, те, що прийнято називати 
текстовою периферією, може ефективно забезпечувати контакт «автор–
читач». Це і є той комунікативно-прагматичний аспект, яким знехтували 
критики, обмежившись стереотипними клішованими «за» чи «проти» у зга-
даних нами на початку перших тенденційних рецензіях на роман. По-
третє, паратекст у романі 2007 р. встановлює зв’язок з усією творчістю 
Лессінґ. Традиційне для письменниці проблемне запитання, щó саме ви-
значає різні аспекти життя чоловіка і жінки, якими є взаємини між чолові-
ком і жінкою, у цьому романі представлене виразною антропологічною 
перспективою Лессінґ. Ще з часу дебютного роману «Трава співає» вона 
намагається дати на нього відповідь, змінюючи оптику. Водночас зазнає 
змін і формулювання проблеми. У цьому зв’язку згадуються слова сучасни-
ка – самобутнього словенського філософа і культурного критика Славоя 
Жижека, який сказав, що те, як ми формулюємо запитання, так само важ-
ливо, як і пошук відповіді142. «Ущелина» по-іншому, ніж «Золотий зошит», 
ставить питання, і тому іншою є відповідь – менше антагонізму, більше волі 
до взаємного розуміння, до діалогу. 

Здійснений аналіз паратекстуальних елементів романів засвідчив, що 
вони, творячи історичну, літературну, філософську перспективи стосунків 
чоловіка та жінки, стають інструментом, зворотнім до стереотипізації, ґен-
дерної зокрема. Іншими словами, на порозі твору вони чинять опір догма-
тизації, відповідним чином підготовлюючи читача до рецепції основного 
тексту – у суголосі з авторським скептицизмом. 

142 Цю думку Жижек висловлює дотично до філософії: «Philosophy is not here to 
provide all of the answers. What it can do however, which is more powerful, is ask the 
right questions. There’re not only wrong answers, there’re also wrong questions». – 
Available at: http://bigthink.com/postcards-from-zizek/the-purpose-of-philosophy-is-to-
ask-the-right-questions-video
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Паратекст задає й основну наративну стратегію роману – діалогізм. 
Останній у контексті скептичної перспективи можна позначити як «скеп-
тичну риторику протилежних голосів» (таке поняття вживає В. Гемлін). 
Власне зіткнення різних точок зору на одні й ті ж події становить основу 
смислових вузлів «Ущелини». У романі скептична риторика протилежних 
голосів корелює з бінарною опозицією «жінка–чоловік» (на відміну від 
«Видимої темряви», де шлях Софі не становить особливого жіночого шля-
ху, який може бути протиставлений чоловічому, – нагадаємо, йдеться про 
відмінні філософії життя), але традиційна конотація останньої, як мовить-
ся в передмові до «Ущелини», ревізується з огляду на обставини, окреслені 
«нещодавньою науковою статтею», хай і гіпотетичної природи. Тобто в 
«Ущелині» бінарність значною мірою наперед визначена природою. 

Утіленням феміністичного скептицизму в романі є передовсім роз  - 
хи тування догматичних тверджень тих ліберальних феміністок, котрі від-
мінності між чоловіком та жінкою тлумачать не інакше як соціально скон-
струйовані (Watkins 2009: 8). Розглянемо послідовно два приклади. 

Перше догматичне твердження: роль жінки в суспільстві визначається 
чоловіком. Аби поставити під сумнів цю тезу, Лессінґ «переописує» на 
власний розсуд історію світу та перелицьовує її таким чином, що у новому 
старому світі жінки з’являються на світ першими. Рай без чоловіків розта-
шовується на острові, самі жінки знаходять собі прихисток у печерах. 

Печери – давні. <…> Це давні печери. Вони високо у скелях, дуже високо над 
хвилями, навіть над великими хвилями, навіть над найбільшими. Коли на морі 
штормить, можна залізти на прямовисні скелі і подивитися униз, подумки  
уявити собі, що вода – це все, вона всюди, але згодом, коли шторм ущухає, море 
повертається на своє місце. Ми не боїмося моря. Ми морські люди. Море ство-
рило нас. Наші печери – теплі, надолі – пісок, сухо, і вогні за межа ми кожної 
печери спалюють морські щітки і висушують водорості та дерево зі скель. (8)

Як мовиться у процитованому фрагменті, жінки утворюють спільноту та-
ких собі «напівамфібій», котрі живуть у злагоді з морем та скалами. Вони 
не потребують чоловіків, бо запліднюють свої лона чи то місяцем, чи віт-
ром, хвилею, а може великою рибою – вони не знають напевне, зрештою 
це їх не бентежить143. Перші жінки – «The Clefts» – добре організована 
громада: поміж них є вартівники, рибалки, ті, що плетуть сітки, збирачі 
водоростей, ті, що дбають про воду (10–11). Хоч про це не йдеться, але 
читач розуміє, що жінки не мають ворогів, від яких необхідно боронитися.

Та ця «феміністична утопія» зовсім не ідеальна місцина. Жінки пово-
дяться брутально, знущаються над маленькими хлопчиками, «деформова-

143 Останні наукові дослідження наближають той момент, коли жіноче зачаття 
стане можливим, перетворюючи ідею про автогенез на цілком можливий сценарій 
розвитку подій. При цьому, як стверджують науковці, використовуючи цю техноло-
гію, жінки зможуть народжувати лише доньок (Див.: Connor S. The Prospect of All-
Female Conception // Independent. – 13.04. 2007).
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ними і потворними», як їм здається. Потім вони полишають їх на скалах на 
поталу орлів. Та птахи стають союзниками чоловіків – вони переносять 
дитинчат до лісу, де їх годують та зігрівають лані, а потім переправляють у 
Долину. (Мине час і орли захищатимуть немовлят, народжених від Мон-
стрів). З часом Долина перетворюється на велике поселення з численними 
хижами, що їх звели старші чоловіки. Чіткі просторові маркери – Долина 
та Ущелина як оселя чоловіків та жінок, відповідно, а також гармонійний 
зв’язок чоловіків з анімалістичним світом, а жінок – з морем і скелями, є 
складовою імплементованої в романі скептичної риторики протилежних 
голосів.

Чоловіки не приходять у цей світ – вони борються за своє місце і вижи-
вають не завдяки жінкам, а наперекір їм. Тож жорстокість, яку пов’язують 
з чоловіками (і це ще одна догма), в утопії Лессінґ постає як риса, прита-
манна першим жінкам. У той час як феміністична критика аналізує форми 
пригнічення жінок чоловіками, Лессінґ ставить під сумнів подібну логіку, 
демонструючи вбивчу стосовно чоловіків жорстокість жінок. Вона прита-
манна жінкам на початку оповіді, згодом вони, треба думати, її долають. 
Важливою рисою природи жорстокості є ґенераційний фактор; старше по-
коління, так звані «Old Shes», засуджують молодих Астру та Мейру, коли ті 
продовжують життя маленьким Монстрам або ж коли спускаються в До-
лину поспілкуватися зі старшими Монстрами, і надто тоді, коли вони по-
чинають народжувати від них «the New Ones». Повстання молодих жінок 
проти старшого покоління запускає і більш потужний і вже незворотний 
процес, налаштовуючи всю жіночу спільноту на приязне ставлення до чо-
ловіків. Таким чином, обопільне зближення «the Clefts» та Монстрів, які на 
той момент з дітлахів перетворюються на привабливих юнаків, постає як 
наслідок розколу всередині жіноцтва. Мейрі144 та Астрі прикро, адже що 
більше вони прив’язуються до чоловіків, то більш «жахливими, розлючени-
ми та мстивими» і врешті-решт ворожими стають «the Old Shes» (96). Тим 
часом крок за кроком уроджена жорстокість перших жінок щодо чоловіків 
поступається місцем активному спілкуванню з ними. «Обидві сторони 
швидко вчилися одна в одної, і що більше вони знали, то більше розуміли, 
як багато ще потрібно було вивчити» (74).

Текст роману подає чимало свідчень того, що комунікація між спільно-
тами є навзаєм продуктивною. Скажімо, чоловіки, котрі розмовляють не-
наче діти, зачудовані мовою жінок – прекрасною, «чистішою та кращою» 
за їхню. Тож вони переймають від наділених більш розвиненим відчуттям 
мови Астри та Мейри. Жінки, своєю чергою, відкривають нові емоції, які 
приносять багато радості та щастя, зокрема, «дотику та ніжності», кохан-
ня, материнства.  Крім того, через страх за немовлят, народжених від чо-

144 Мейр – особлива жінка. Її ім’я в перекладі з давньої мови, як зазначає наратор, 
означає місяць. У такому значенні антропонім алюзивно відсилає до Ґрейвсової 
концепції богині місяця, яка сакралізує образ жінки.
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ловіків, вони навчаються бігу. Жінки та чоловіки тепер залежать одне від 
одного, а надто коли жінки втрачають здатність до партеноґенезу. 

Феміністичний скептицизм Лессінґ розхитує ще одну ґендерну догму – 
про несправедливу дистрибуцію соціальних ролей між чоловіками та жін-
ками. Скептична риторика протилежних голосів визначає перерозподіл 
ролей, коли про них мовиться вперше. Коли дистрибуція ролей стає пред-
метом художнього інтересу, вона постає не як предмет консенсусу, а по-
яснюється з позицій прагматизму та вроджених якостей. «Чоловіки риба-
лили, розрізали рибу ножами, виготовленими з мушель, збирали фрукти з 
дерев, пильнували, щоб дівчатка і діти, які розплакалися, були нагодовані. 
Вони приносили свіжу траву для лані, пестили лань і дитинча» (75). Чолові-
ки вельми турботливі – до дівчат, немовлят та тварин; вони активні – риба-
лять, виготовляють ножі з мушель, збирають фрукти, дбають про харчі, 
годують тварин. Жінки також турботливі – вони прибирають в оселях, при-
крашають їх, щиро обурюючись відсутністю того, що сьогодні називають 
затишком в оселі. У романі самоідентифікація жінок є їхнім власним ви-
бором. Вони беруться за прибирання оселі чоловіків, бо там «панує без-
лад» і «тхне» (141), а їм хочеться, аби було охайно. Інша роль жінки – тур-
бота про дітей – у романі постає як вибір жінки, котра зачудована новими 
приємними переживаннями, пов’язаними з материнством. Якщо чоловіки 
беруть на себе обов’язки, які не пов’язані з домівкою, то жінки, ідентифі-
куючи себе із простором дому, перебирають на себе хатні справи – спершу 
дбають про господарство, згодом ще й піклуються про дітей. Ґендерно-ро-
льова ідентифікація, таким чином, постає в романі як наслідок активного 
спілкування двох спільнот, найбільше як наслідок материнства. «Коли на-
родилося перше дитя від Монстра, тоді також народилися чоловік та жінка, 
бо до цього вони були просто людьми» (78). Тоді вперше в історії обох 
спільнот з’являється концепція ґендеру. Ролі розподіляються за принципом 
фемінне-маскулінне, пов’язуючи перше з домашністю та материнством, 
останнє – з відкриттями та владою поза сферою приватного. 

Концепт природи – один із значущих у романі. Окрім згаданих скель, 
моря, долини, тварин, гармонійного існування у природі жінки і чоловіка, 
це і непередбачувані стихії, які вщент зруйновують цивілізації. Аналіз 
окремих аспектів концепту природи з позицій екофеміністичної критики 
врізноманітнює ґендерний вимір письма, щоправда в авторській узагаль-
неній картині світу екофеміністичний підхід поступається іншим підхо-
дам145. Скажімо, колонізація природи та жіночого тіла чоловіком не при-

145 Екофемінізм як рух, філософія, критична модель неоднорідний, часом і непо-
слідовний. Можна, щоправда, сформулювати базову ідею – повернення до певної 
первісної гармонії, у тому числі шляхом зняття механізмів пригнічення жінок. Пер-
ша антологія екофемінізму вийшла друком 1998 р. У зв’язку з романом доцільним 
видається апропріювання окремих концептів цієї філософії та критики, а не її за-
садничих ідей.
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зводить до алієнації жінки від себе та від суспільства, а навпаки створює 
складний, болючий і водночас бажаний альянс. Карен Уорен у вступі до 
книги «Екофемінізм: жінки, культура і природа» (1997) пише про те, що 
екофеміністична філософія поширює усталену феміністську критику со-
ціальних -ізмів домінування на природу. Екологія як звільнення природи 
ототожнюється із звільненням жінки. Це також своєрідне повернення до 
природи, до території, де відсутній патріархальний поділ, де нівелюються 
ґендерно-рольові норми. Протагоністи «Ущелини» не мають потреби повер-
татися туди, звідки і не йшли. У новому порядку, який встановиться з часом 
на острові, немає властивої екофеміністичній думці переваги антропоцент-
ризму над геоцентризмом, андроцентризму над гіноцентризмом. 

Якщо і відшукувати теоретичне підґрунтя змін, які відбуваються у проце сі 
спілкування між чоловіком та жінкою, то варто згадати про ісламський місти-
цизм – суфізм, зацікавленість яким Лессінґ ніколи не приховувала, відколи 
вперше познайомилася із цим вченням у 1960-х. Одна з цент ральних ідей  
суфізму стосується розвитку потенціалу людини. Якщо розгор тання ідентич-
ностей дієгетичних чоловіків та жінок в «Ущелині» – це наслідок розвитку 
взаємин між ними, то це відкидає будь-який сценарій поневолення. Коли у 
2008 р. Дебора Соломон під час інтерв’ю з 88-річною Лессінґ поцікавилася 
в неї, чи та досі практикує суфізм, письменниця відповіла: «Думаю, точніше 
було б сказати “вивчаю” його» (Solomon 2008), що лише доводить слушність 
тези про розвиток потенціалу людини в «Ущелині». 

То чи є в романі жінка та чоловік соціальними конструктами? Якщо 
фемінізм стверджує, що фемінність є соціальним конструктом, то для Лес-
сінґ фемінність соціальним не обмежується. Розбіжності посутні. Роман 
проблематизує розрізнення між статтю та ґендером, між біологічним і «не-
природним». Якщо жінка народжується жінкою, то роль обставин і соціалі-
зації не є абсолютною. 

Ще одним засобом скептичного є т. зв. «скептичне середовище» 
(sceptical milieu): у ньому усталений погляд на речі сприймається як умов-
ний. Наведемо приклад. Із самого початку нарації жінки постають недо-
питливими. Відсутність допитливості, яка, скажімо, утримує їх від мандрів 
у глиб острова, бачиться жінками та чоловіками по-різному. З точки зору 
перших, це прагматично: «Ми маємо все, чого бажаємо, на цьому боці 
острова» (14). Чоловіки ж переконані, що жінки ніколи не ставлять запи-
тань, бо «<...> їхній розум просто не створений для запитань» (31).

В «Ущелині» жінок та чоловіків – їхню вдачу, характери, погляди, взає-
мини – представлено з різних кутів зору, але жоден з них не є остаточним. 
Плюральність голосів і точок зору, здебільшого суперечливих, – це інстру-
мент формування скептичного середовища. Ця плюральність витворена не 
лише персонажами, котрі представляють різні покоління чи навіть різні 
історичні періоди і разом створюють гіпотетичну історію про наших пра-
щурів (у першій частині роману це «Clefts» та Монстри, з-поміж них виді-
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ляються образи Мейри та Астри, у другій – коли сформуються декілька 
жіночих та чоловічих спільнот, ключовими протагоністами стають Марон-
на та Горса), а й наратором – римським істориком епохи Нерона на ім’я 
Транзит, – принаймні так він сам себе називає, хоча читач розуміє, що це 
ім’я вигадане, радше псевдонім. 

На початку оповіді Транзит запевняє читача в тому, що той проміжок 
історії, про який ітиметься, «спирається на давні документи, які, своєю 
чергою, спираються на більш ранні усні перекази» (7). Це, за його словами, 
пояснює, чому у структурі оповіді є фрагменти, написані чоловіками, 
фрагменти, написані жінками, і ті, що долучені ним самим. При цьому 
Транзит дає достатньо підстав, аби засумніватися у його надійності як опо-
відача, – коли скаржиться на пропуски в документах, що їх йому несила 
пояснити, коли нарікає на фрагментарність, незавершеність записів або 
відсутність певних частин. Деякі якості його характеру теж ставлять під 
сумнів достовірність оповідуваного, зокрема, він повсякчас скаржиться, 
що просто фізично не може утриматися від «втручань», тобто власних ко-
ментарів щодо подій у хроніках. На зміну первинним деклараціям Транзи-
та щодо фактуальності оповіді приходить його активна участь у конструю-
ванні історії. Наратор перетворює світ історії у фікційний світ художнього 
твору – про цю зміну сигналізують маркери власної анґажованості нарато-
ра. На початку він втручається у плин оповіді (приміром, заради більшої 
інформативності, міняє місцями деякі епізоди хронік, аби «поласувати 
мстивою жорстокістю» – пропускає цілі уривки), далі оповідь, сказати б, 
«ферментується» його свідомістю. Як наслідок, поглиблюється психологі-
зація, власні роздуми наратора «акомпанують» переказ, наратор змінює 
наративну перспективу – що ближче до сучасності, то більшою є його на-
ближеність до героїв переказу.

Голос наратора в романі не є нейтральним ще й через те, що за першої 
ж нагоди він формулює своє ставлення до жінки. Він має власну точку 
зору, і вона вельми нагадує Ґрейвсову. Обидва схильні до обожнення жін-
ки. Транзит захоплено розповідає про статуї давньоримських богинь Діани 
та Артеміди, які стояли поруч з його будинком в оливковому саду, коли він 
був малим хлоп’ям, про їхню невимовну красу, витонченість, елегантність, 
яка вряди-годи перегукується із такими ж залюбленими роздумами про 
власну дружину.

Ужиті художні засоби щодо фігури наратора, з одного боку, проблемати-
зують істинність наратованої ним оповіді про історію світу, з іншого – вводять 
одну з улюблених лессінґівських тем – тему творчості. Читач має змогу спо-
стерігати за «транзитом», за переходом фігури історика у фігуру письмен-
ника, котрий переживає радість і муки творчості. Приміром, спроби «прими-
рити» дві історії про світ, жіночу та чоловічу, постають творчим процесом: 

To make a history from this kind of material is not easy, but I have to say in 
justification that seldom did the Memories of the Clefts and Monsters differ very 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

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


281

Таксономія сучасного літературного скептицизму

much. Often the tone was different, and once it was believed that different events 
were being recorded. But on the whole Clefts and Monsters (or Squirts) lived the 
same story. (30) 

Читач «Ущелини», так само, як і читач «Золотого зошита», занурений у 
тонкощі процесу наратування. Зауваги наратора щодо процесу створення 
оповіді резонують з рефлексією протагоністки «Золотого зошита» – 
письмен ниці Анни Вулф, яка є alter ego Лессінґ. Так само як Анна, Транзит 
уплітає власний досвід в оповідь, бо переконаний, що «<…> слід тлумачити 
[голоси з минулого], виходячи з наших знань, з нашого власного досвіду» 
(170). Так виникають паралелі між, скажімо, проблемами у власній родині 
Транзита та в «родинах» його персонажів. Він починає жалкувати про свій 
перший шлюб – про двох його синів, котрі загинули в боротьбі з герман-
ськими племенами, про свою дружину, котру занедбав через те, що колись 
через свої амбіції стати сенатором він багато працював. Теперішній його 
шлюб не кращий, але цього разу його занедбала дружина. 

Таким чином, зберігаючи традиційну бінарну опозицію «чоловік–жінка», 
Лессінґ імплементує в «Ущелині» стратегію протилежних голосів, аби за-
початкувати діалог між чоловіком та жінкою, і ця альтернатива автора уста-
леним взаємним звинуваченням є конструктивним внеском у ґендерні студії, 
навіть тоді, коли наратор ускладнює читачеві розуміння того, чий голос він 
чує – чоловіка, жінки і наратора. Водночас, якщо вважати читацький сумнів 
стратегією скептицизму, то його автор використовує в романі сповна. 

Поки наратор намагається звести докупи обидві оповіді, стає зрозумі-
лим, що дієгетичні чоловіки та жінки демонструють різні рівні обізнаності 
(awareness). У багатьох випадках жінки менш обізнані щодо думок та планів 
чоловіків, це ставить під сумнів їхню власну волю, як у випадку з Марон-
ною та Горсою, довкола яких вибудувано другу частину роману. Вони 
представляють спільноти жінок та чоловіків, відповідно, у статусі їхніх 
ліде рів або речників. Антитетичність просторів, характерну для першої 
частини, збережено, щоправда, змінюється жіночий простір – це вже не 
Ущелина, а Берег. І хоч Маронна та Горса не є подружжям у сучасному 
розумінні, але розбіжності, а подекуди і конфронтація, стосуються тих пи-
тань, які є актуальними для сучасних подружніх пар. 

Маронна закидає Горсі недбалість, халатність, бездумність – він не пі-
клується про дітей. Вона нарікає і на всіх чоловіків, бо ті вигадують собі 
виклики і приймають їх. Свою чергою Горса не вбачає нічого бездумного в 
тому, аби трохи піддати ризикові хлопчаків. Тож одного дня, втілюючи 
мрію про експедицію островом у пошуках «чудесного місця», Горса про-
сить Маронну відпустити дітей із ним. Маронна дуже емоційно відкидає 
цю ідею, маючи на це, як вона каже, дві причини: по-перше, їм і так добре 
тут, на березі, і, по-друге, Горса, котрий ніколи не думає про наслідки  
своїх учинків, залишить дітей без уваги – і тоді вони можуть занедужати, 
навіть померти. Горса чинить по-своєму, але перехід через острів виявля-
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ється направду тривалим та виснажливим, багато хто не повертається, за-
знає ушкоджень і сам Горса.

Хто правий – Маронна чи Горса? Відповідь на це запитання в межах 
роману цілком у суголосі з авторським імперативом уникати однозначних 
кінечних суджень. У тексті роману відсутні підказки на користь Маронни 
чи Горси, натомість заключні епізоди знову спрямовують читача до студій 
жіночої та чоловічої природи. У висновку – майже аксіоматично про те, 
що чоловіки – мрійники, жінки – турботливі. Наступний епізод, у якому 
діють наратор і Горса, універсалізує ці риси. Горса переживає видіння жа-
даної місцини, де є все, що йому забажається, у цей же момент Транзит 
переживає глибокий метафізичний зв’язок зі своїм пращуром: «<…> я так 
співчуваю цьому молодому Горсі – <…> він мріє про те місце, до якого 
йому так і не вдалося дійти. Він намагався, але ж… У мене таке враження, 
що він – це я в юності» (215). І Горса, і Транзит – мрійники, котрі дивляться 
за лінію горизонту, тим часом «жінки [на березі] чекали… і чекали» на їхнє 
повернення (236). Гадаємо, резонанс переживань чоловіків-протагоністів 
у цьому та інших епізодах роману, накладання характерології, як і його 
протиставлення досвіду та характерології жінок-протагоністів, співмірне з 
тезами, що їх висувають теоретики есенціалізму: «існують якості, що є сут-
нісними для жінок і вони притаманні всім жінками» (Stone: 138). Тією ж 
мірою це стосується чоловіків. Та чи коректно говорити про жінок та чо-
ловіків мовою універсалій?

Намір атрибувати одні характеристики жінкам, інші – чоловікам за-
декларовано автором найперше в передмові та епіграфах. Нагадаємо, 
власне з алюзій на Ґрейвсову та Флекерову моделі відносин між чолові-
ками та жінками, які вкорінені у трансцендентному, Лессінґ розпочинає 
бесіду щодо відмінних конститутивних рис, які можуть бути пов’язані з 
жінками та чоловіками. Наприкінці роману читач має перелік таких рис. 
Есенціалістський дискурс сприяє розумінню відмінностей точок зору Ма-
ронни та Горси, але не дає відповідь на запитання, хто правий146.

Скептична свідомість автора повною мірою оприявнюється у фіналі  
роману. У відповідності до сутності скептицизму, скептицизм Лессінґ не 
лише ставить під сумнів усталені, навіть догматичні концепції – «екофемі-
нізм», «соціальний конструкціонізм», «есенціалізм», які розвиваються в 
межах феміністичної критики, але й відкидає саму можливість фінальної 
відповіді. Той вид скептицизму, який обирає Лессінґ, не завершується за-
переченням, але й не віддає переваги універсальним якостям над соціаль-

146 Есенціалістська перспектива прочитання, безперечно, збагачує інтерпретацій-
не поле роману. Предмет дискусії, як і сама дискусія, є наразі вельми актуальними. 
Що дає такий підхід? Запитувану сучасним лессінґознавством полемічність. Але 
спроби узагальнень роковані наразитися на ті ж рифи, що й власне есенціалізм, 
котрий розширюючи проблемне поле, не дає відповідей. Есенціалізм не є сформо-
ваною теорією – його природа більше запитальна, аніж ствердна.
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ними механізмами, таким чином за своїми наслідками належить до третьо-
го в запропонованій Т.С. Еліотом класифікації різновидів скептицизму – 
того, що інтегрується в систему віри, яка долає його межі (Eliot: xv). За 
Еліотом, Лессінґ апробує метафізичний сценарій. «Ми не маємо нічого 
спільного, але потребуємо один одного», – урешті-решт визнає Горса, кот-
рому несила осяйнути розумом витоки непорозумінь з коханою жінкою. 
Немає раціонального пояснення примирення Маронни та Горси, яке ста-
ється наприкінці, але цей тривалий складний конфлікт вирішується глибо-
ким емоційним досвідом обох (що має нагадати лоджівського Бернарда): 
Маронна, сама переживаючи біль, жаліє Горсу, як вона каже, «свою ма-
леньку дитину», а Горса, своєю чергою, віддається мріям про них обох (!) у 
прекрасному місці: «<...> ми вирушимо разом, я збудую корабель – кра-
щий за ті, що ми робили дотепер, і ми разом пристанемо он до того берега 
та…» (We’ll land together on that shore) (258). І хоча це ще одна з Горсових 
мрій, але в ній є місце для коханої жінки. У заключній сцені авторський 
проект світу більше не є виключно жіночим.

Через роки Ущелина вибухає і всі гинуть. Але цей кінець не є кінцем 
наратованої історії. На останніх сторінках, що є елементом обрамлюючої 
історії про Транзита та його життя, наратор згадує про виверження вулка-
на Везувій, що стався 24 серпня 79 р. н.е. Він згадує Плінія, свого старого 
друга, котрий «прагнув знань і помер через свої прагнення» (259). Очевид-
но Транзит має на увазі Плінія Старшого – римського історика, письменни-
ка, державного діяча, автора наукової енциклопедії «Природнича історія», 
яка стала моделлю для всіх енциклопедій. Відомо, що на момент вивержен-
ня Везувію Пліній знаходився неподалік і саме готувався на своїй лібурни-
ці перетнути Неаполітанську затоку, аби звідти спостерігати за винятко-
вим природним явищем – незвичною за величиною та формою хмарою, 
яка виростала над горою Везувій (Письма Плиния Младшего VI, 16)147. 
Щой но перед відплиттям він отримує листа від Ректини, у якому вона по-
відомляє, що потрапила в небезпеку – її вілла знаходиться від горою і вона 
може врятуватися лише з боку моря, тому просить Плінія про допомогу. 
Пліній не може відмовити і сам піднімається на корабель. У цій рятуваль-
ній експедиції він гине, рятуючи Ректину та інших. Якби Пліній не прагнув 
спостерігати за рідкісним природним явищем, то залишився б живим, – 
такою є каузальність Транзита, коли він стверджує, що Пліній загинув че-
рез свої прагнення до знань. До того ж людині енциклопедичних знань за-
бракло знань, аби захистити власне життя. Ремарка наратора ставить під 
сумнів раціональність як основу істинного знання. Саме цей різновид 
скептицизму, що його демонструє Транзит, – епістемологічний, відсилає 
читача до Сократового скептицизму.

147 Свідчення про загибель міста Помпеї та про смерть Плінія Старшого предста-
вив його небіж Пліній Молодший у «Листах до Тацита» (VI.16).
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Долі Помпеїв та Ущелини уподібнюються одна одній. Наратор переко-
нує, що причиною трагедії Везувію та Ущелини можна вважати коротко-
зорість, коли «[людина впевнена] у незмінності острівної берегової лінії чи 
у вічності островів» (259). Цей коментар стрижневу в романі дискусію про 
перерозподіл якостей між чоловіками та жінками збирає в одне ціле. Гас-
сан вирушає в Золоту подорож до Самарканда, Горса здійснює експедицію 
до іншого боку острова не лише через те, що обидва – ірраціональні мрій-
ники, а через те, що вони знають, як вижити в цьому світі. Вбудована у 
текст роману історична алюзія є також ігровою художньою стратегією, по-
кликаною розмити межі між істинним та хибним у студіях природи жінки 
та чоловіка. 

Дженет Ричардс, автор книги «The Sceptical Feminist», стверджує, що 
деякі поширені положення фемінізму є не релевантними і, мабуть, хибни-
ми. Її скептицизм має на меті зміцнити основи фемінізму (Richards: 1). Лес-
сінґ в «Ущелині» переконує: виграти аргумент у полеміці не тотожне до-
шукатися істини. Вона звертається по допомогу скептика, коли необхідно 
поставити під сумнів догматичну позицію, хоч би хто був її автором чи 
апологетом. Аналіз роману дозволяє стверджувати, що у власному багато-
вимірному баченні проблеми жінки Лессінґ виходить за межі того, що го-
това запропонувати феміністична критика.

24. Наративізація життя в «Альфреді та Емілі» Д. Лессінґ 

Останній роман Доріс Лессінґ «Альфред та Емілі» (Alfred and Emily) був 
опублікований у 2008 р. Антропоніми Альфред і Емілі (імена батьків 
письмен ниці) налаштовують читача на автобіографічну оповідь (-сповідь) 
про її рідних. Це б вписало роман у сучасний доволі щільний літературний 
контекст творів про батьків (згадати б бодай «Етель та Ернест» Раймонда 
Бріґса чи «Рорі та Іта» Родді Дойла), але рішучий експеримент, на який на-
важилася письменниця, вивів його за межі сімейної хроніки. 

Суть експерименту найперше і найбільше задає його структура: дві ре-
троспективні нарації про батьків – уявна та «документальна» – утворюють 
послідовні, співмірні за обсягом частини твору. Осердям роману стають 
стосунки наратора з минулим – передовсім минулим батьків, яке припадає 
на роки щойно по Першій світовій війні, вони завершуються часом, коли 
вона – літня жінка – переказує події життя. Відпочатково Лессінґ не стави-
ла собі за мету написати біографію родини, бо зробила це раніше – у двох 
автобіографічних книгах: «Under my Skin» (1994) та «Walking in the Shade» 
(1997), у них тема батьків зайняла чільне місце. Але, як зізналася в інтерв’ю 
Деборі Соломон, написала роман заради справедливості стосовно долі  
матері як долі жінки. Письменниця згадувала про неї так: «She was a re-
markable woman. Southern Rhodesia had no scope at all for her talents. I knew 
she was being underused» (Solomon 2008). Це вже не має значення для Емілі, 
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але для Доріс важливо. Роман-роздум про те, щó визначає долю жінки, не 
дає однозначної відповіді, натомість вибудовує складний конструкт чинни-
ків. Лессінґ отримала Нобеля, як «та, що оповідає про досвід жінок і зі 
скептицизмом, пристрастю і пророчою силою піддає розгляду розділену 
цивілізацію». І хоч ця подія сталася за рік до виходу «Альфреда та Емілі», 
але цим романом письменниця засвідчила послідовну вірність скептичній 
настанові у зображенні чи не найважливішої в її художньому доробку теми – 
теми жінки. Гадаємо, що фікційна (далі як синонімічні вживаємо вигадана, 
уявна) та фактуальна (або реальна, документальна) нарації в цьому романі 
співдіють, а наслідком співдії є реалізований автором сумнів щодо абсолю-
тизації (чи догматизації) одного з низки чинників, які визначили долю ре-
альної Емілі. Допускаємо, що нові смислотворення актуалізуються власне 
за умови такого сусідства двох оповідей. Аналіз роману покликаний це 
з’ясувати, як і визначити ці чинники, з урахуванням уже вироблених вимі-
рів рецепції романістики Лессінґ. Оскільки роман ще очікує на науково-
критичні оцінки вітчизняного літературознавства, то ще одним завданням 
є ознайомлення з твором. 

Умовою обох життєписів Альфреда та Емілі є фактор війни. Намір пре-
зентувати дві історії – одну, в якій не стається лиха Першої світової війни 
(хронологічно вона перша), і другу – в якій війна визначає долі людей, – 
чіткий, однозначний, заявлений нараторкою на початку роману. Це і умо-
ва, і причина подій: оповідачка хоче «позбутися потворного спадку війни» 
(monstrous legacy). Розглянемо обидва сценарії послідовно.

В уявній історії про батьків Лессінґ «переописує» життя Альфреда Тей-
лера та Емілі Маквей, їхні долі, їхнє щастя та їхні страждання таким чином, 
що вони навіть не одружуються. Вигаданий Альфред – щасливчик долі. 
Спортсмен, він чудово грає у крикет, місцеві роботодавці, які приходять 
подивитися на його гру, охоче пропонують юнакові варіанти роботи. Він 
користується популярністю і серед жінок. Коли в 1916 р. у Альфреда ста-
ється приступ апендициту, у шпиталі доля зводить його з майбутньою дру-
жиною – медсестрою Бетсі. Незабаром у щасливому шлюбі народжується 
двоє дітей. Здійснюється ще одна з його мрій – про власне фермерське 
господарство. З Емілі Маквей він зустрінеться декілька разів у незначних 
епізодах.

У сценарії альтернативних життєвих шляхів батьків виразнішим, 
об’ємнішим постає образ Емілі. Ще з дитинства вона «сама собі господиня 
і господиня обставин, завжди перша у всьому, лідер у школі, всі шкільні 
нагороди – її» (5)148. Дівчина – і взірець для наслідування для своїх подруг. 
Доросла Емілі Маквей – уперта і гордовита, може скласти собі ціну, от 
тільки трохи незграба, коли доводиться танцювати з молодим чоловіком на 
ім’я Альфред. Емілі одружується з лікарем шпиталю «Роял Фрі», у якому 

148 Тут і далі у главі цит. тексту роману за: Lessing D. The Cleft. – L.: Harper 
Perennial, 2008.
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працювала медсестрою, Вільямом Мартіном-Уайтом – авторитетним кар-
діологом, респектабельним чоловіком. «Поважна місіс Мартін-Уайт» стає 
новим етапом життя Маквей: гостинна господарка, добропорядна дру-
жина, домашній затишок – то її щоденний клопіт. Але шлюб виявляється 
нетривалим (кардіолог помирає від раптового серцевого нападу) і, тепер 
так здається, був необхідний їй лише задля того, аби пришвидшити усві-
домлення того, що матримоніальний сценарій – то не її сценарій. Емілі за-
тісно у власному просторому будинку, як і у відведеній їй ролі світської 
леді, тож вона хоче повернутися назад у «Роял Фрі», хоче самостверджу-
ватися, як колись, коли юнкою покинула родину в маленькому містечку й 
вирушила до Лондона здобувати медичну освіту. Емілі починає займатися 
доброчинністю, і робить це вельми успішно, започатковуючи школи для 
бідних спочатку в Іст Енді, згодом по всій Британії. 

Якщо у фікційному експерименті Емілі та Альфред нарізно і сповна 
реалізують себе, то в «реальному» житті, яке є предметом інтересу в другій 
частині роману, цієї реалізації неспівмірно менше. Автор називає причину: 
«потворний спадок війни», який зачепив усіх, та найбільше Альфреда – 
учасника воєнних дій, котрий отримав важке поранення – куля розтрощи-
ла йому ногу. Він довго лікувався у шпиталі, зрештою, коли на місці ампу-
тованої ноги лікарі закріпили дерев’яний протез, то й тоді війна для нього 
не скінчилася. Пам’ять про фронти Першої світової не давала йому спо-
кою. У шпиталі він познайомився з Емілі, вона спершу доглядала його, а з 
часом, коли туга дівчини за коханим – лікарем, що потонув, притупилася, 
вони побралися. У пошуках заробітку подружжя змушене покинути Анг-
лію, тут їх нічого наразі не тримає. Аби заробити грошей для влаштованого 
існування на батьківщині, на яку вони таки планують повернутися, і для 
здійснення Альфредової мрії про власну ферму спершу молоде подружжя 
оселяється в Персії (нині Іран), згодом переїздить до Південній Родезії 
(нині Зімбабве). 

Емілі, хоч «не мала зримих шрамів, поранень, але була жертвою війни 
так само, як і <…> батько», її життя склалося не так, як хотілося. Рішуча, 
заповзятлива, лідер, свою енергію, яку охоче спрямувала би на громадську 
діяльність, вимушена, зважаючи на скруту та фізичний стан чоловіка, ціл-
ковито спрямувати на родину – дітей (і вони цього не хочуть) та хворого 
чоловіка (а він без цього не може). Якби не переїзд, «то вона б очолила 
якусь жіночу інституцію», – таке припущення наратор робить щодо вигада-
ної Емілі в першій частині, але очевидно, що воно прояснює «спадок війни» 
і для реальної Емілі (2). Про відлуння війни у власному житті Доріс вислов-
люється так само драматично: «війна оселилася у моєму дитинстві. Тран-
шеї були такими ж реальними, як і те, що я насправді могла бачити довкола 
себе» (ibid.). Війна – це постійні розповіді батька про власний досвід війни 
і захоплення змалечку літературою про війни. В якийсь момент вона навіть 
упіймала себе на думці, що окрім книг про війну, нічого не читала, і тоді 
хутко заходилася надолужувати втрачене.
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У другій частині роману образ Емілі зберігає домінування, характерне 
для першої, але воно відбувається в іншому середовищі. Усупереч волі 
батька, котрий бачив майбутнє дівчини в університеті, реальна, як і вига-
дана, Емілі пішла вивчитися на медсестру. Та якщо для вигаданої такий 
крок став початком нового життя, то реальна Емілі вимушена впродовж 
років обмежуватися працею на фермі і виконанням родинних обов’язків 
матері та дружини.

Найбільш деталізованими і психологічно розгорнутими в цій частині 
роману є стосунки Емілі та доньки, які розвиваються як конфлікт матері і 
доньки. З одного боку, дівчина захоплюється стійкістю матері, вона – енер-
гійна, дієва, боєць, адже з двома дітьми на руках, чоловіком-інвалідом їй 
вдалося розбудувати чимале фермерське господарство. Їй прикро за ма-
тір, котра через те, що родина жила в Персії, пропустила те, що мали її 
однолітки в Англії, – «джаз, чарльстон, сукні до колін і навіть міні, вимоги 
таких же свобод, як у чоловіків». З ностальгією вона згадує, як мати багато 
читала їй та братові, як захоплююче розповідала історії, її власні були най-
кращими. (Емілі як «типова Торі», середній клас, привчала дітей до музики, 
літератури та політики). З іншого боку, стосунки з матір’ю не вичерпують-
ся емпатією та ностальгією, і в них навіть переважають неприязнь і постій-
ні конфлікти. Оповідачка реконструює чимало прикрих епізодів взаємного 
протистояння, один з найбільш показових пов’язаний з підлітковим віком. 
Тринадцятирічна Доріс захворіла на важку недугу. Коли у зв’язку з кором 
було оголошено тривалий, у шість тижнів карантин, дівчина втішилася як 
ніколи, її хвороба – хоч би якою виснажливою була – виявилася не при-
крістю, а одним із найщасливіших моментів життя, адже дівчина опинилася 
поза зоною впливу матері і «зрозуміла, яким може бути життя». Після по-
вернення додому протистояння матері і доньки продовжилося, «бої були 
титанічними». Очевидно, не зробивши кар’єри власної, реальна Емілі на-
полеглива у своїх настановах нетямущій доньці щодо її правильного шляху, 
і коли остання чинить опір, невдоволені обидві. 

Проблема батьків і дітей – стрижнева тема цього та багатьох інших 
романів автора, про що вважає за необхідне нагадати і нараторка, згадую-
чи дебютний роман «Трава співає» 1950 р. та «Марту Квест» 1964 р. Тема 
діалогу поколінь ніколи не була простою, і в цьому романі вона втілюється 
в гостро драматичних колізіях, набуває глибоких осмислень. Конфлікт по-
колінь – Емілі та доньки – підсилений і ускладнений конфліктом старшого 
покоління в романі – Емілі та її батька. В обох випадках авторитарні старші 
краще знають, щó в житті є важливим, а молодші, котрі мали б, на їхню думку, 
прислухатися, чинять на свій лад, по-бунтарськи всупереч. Життя батьків, 
про яке ретроспективно розповідає наратор, постає в тісному зв’язку з її 
власним. 

У структурі роману вигадана оповідь є зумисне схематичною, ідеаль-
ною, неймовірною, документальна ж – багатшою, суперечливою і від того 
«переконливішою». Така відмінність бачиться як запрограмована автором. 
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Заголовки обох частин містять уточнення – «Альфред та Емілі: повість» і 
«Альфред та Емілі: два життя», які суґестують дихотомію фікційного та 
фактуального. У першій частині зрежисовано ідеальний проект, друга ж 
репрезентує світ таким, яким він є. Якщо перша частина – цілковита ви-
гадка, то друга є «правдивою» щодо першої. 

З точки зору проблеми наративу та ідентичності, другу частину нале-
жить охарактеризувати як «storied life». Американський дослідник нарати-
ву Ричард Охберґ розглядає наративізацію життєвого досвіду як проблему, 
в якій завдання трансформувати епізоди життя в події роману висуває на 
передній план фігуру самого наратора, навіть якщо заявленими об’єктами 
нарації є інші (у романі це Альфред та Емілі). У зв’язку з відносинами між 
коментарями про світ (accounts) і світом, що його коментують, постають 
два питання: (1) про проблему репрезентації і (2) про актуалізацію форму-
ючих наслідків наративу. Це дає підстави стверджувати, що не менш важ-
ливим за оповідувані історії життя батьків є те, як вони розказані. Якщо 
наратор постає посередником між подіями реального життя та їхнім фік-
ційним статусом, то він вирішує, щó з того масиву, який називає «конти-
нентами досвіду», обрати, а щó відкинути, як пов’язати між собою події 
сімейної хроніки і як пояснити зв’язки між ними.

Ще одним важливим аспектом посередництва є фокалізація. У ретро-
спективних наративах від першої особи фокалізація та нарація – відмінні. 
Наратором у досліджуваному романі є літня жінка, а фокалізатором спер-
шу маленька дівчинка, далі підліток, юнка і літня жінка. Фокалізатор нале-
жить до репрезентованого ним світу, йдеться про гомодієгетичного нара-
тора, який змінюється. Що ближче до кінця твору, фокалізація і нарація 
зближуються.

З’ясування формуючих наслідків літературного наративу невід’ємне від 
смислотворення як наслідку співдії двох нарацій роману. Ми виокремили 
чотири таких наслідки. Найперше, як слушно підказує Блейк Моррісон, 
вигадані та реальні долі дозволили учасникам бути більш чесними одне 
з одним, ніж вони були в житті (Morrison 2008). По-друге, наративізація 
життєвого досвіду Емілі та Альфреда стає альтернативним способом кон-
цептуалізації власного життя Доріс. Для письменника-скептика не так важ-
ливо відшукати об’єктивну правду, як власне перебувати в її пошуку. Час-
тиною цього пошуку є процес «самопояснення» – дослідження причини 
тривоги, з’ясування факторів стримування тощо. Ми поділяємо думку ще 
одного дослідника наративу Джорджа Розенвальда про те, що в «пост-
об’єк ти вістській» епосі власна ідентичність «самопояснюється» (Rosenwald: 
272). Вважаємо, що використання ретроспективи сприяє побудові кон-
структу власної ідентичності оповідача, а розробка теми батьків уможлив-
лює спроби «самопояснити», усвідомити причини надмірної материнської 
опіки й емансипуватися від нав’язливих ще з дитинства впливів. 
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Необхідні у зв’язку з другим наслідком наративізації значення містять 
положення концепції іронізму Ричарда Рорті, які, по-перше, акцентують 
проблему теперішнього і минулого в перспективі новітніх філософських 
концепцій і, по-друге, імплікують таку якість стосунків з минулим, яка най-
більше корелює з ретроспективними наративами від першої особи. За Рор-
ті, іроніку притаманні автономність (у думці та в дії) та відкритість до різ-
ночитань минулого, у тому числі власного. У книзі 1989 р. «Випадковість, 
іронія та солідарність» читаємо таке: «Спільна риса всіх іроніків полягає в 
тому, що вони не сподіваються з’ясувати свої сумніви відносно кінечного 
словника за допомогою чогось більшого, ніж вони самі. Це означає, що 
їхній критерій з’ясування сумнівів, критерій самовдосконалення – це рад-
ше автономія, ніж причетність до якоїсь іншої сили, ніж вони самі. Будь-
який іронік може міряти свій успіх минулим, але не так, співвідносячи своє 
життя з ним, а переописуючи його у своїх власних термінах так, щоб бути 
в змозі сказати: «Так я хотів» (Рорти: 130–132). Гадаємо, що Лессінґ, чия 
постать вгадується за образом наратора (окрім визнання авторства реаль-
них романів письменниці, наратор супроводжує оповідь світлинами з ро-
динного архіву Лессінґ – напрочуд виразними чорно-білими портретами), 
цілком може бути долучена до тих сучасних інтелектуалів, котрі відпові-
дають вимогам неопрагматичного іроніста. Вона переописує минуле, яке 
попри очевидний схематизм постає в романі ідеальним – «так я хотіла», 
актуалізуючи вповні тезу Рорті про минуле як «царство можливості», і 
синхронізується з авторським наміром «відновити справедливість» стосов-
но долі матері як долі жінки.

Вибудовуючи долі уявних Емілі та Альфреда у світі без війни, оповідач-
ка переконливо доводить переваги такого варіанта для обох. Вони залиша-
ються на батьківщині, замість вирушити до Африки в пошуках свого місця 
під сонцем. І Емілі, і Альфред реалізують себе в житті. Емілі стає успішною 
громадською активісткою, вона керує організованою нею ж мережею 
освітніх закладів. Власна кар’єра (а не чоловікова), самореалізація прино-
сить їй і жадане відчуття безпеки. Своєю чергою, Альфред – щасливий у 
шлюбі, має синів і втілив мрію життя про власне фермерське господарство. 
Нараторку не бентежить те, що за такого варіанта минулого Альфреда та Емілі 
вона навіть не народжується. 

Третім формуючим наслідком літературного наративу є з’ясування дис-
курсу, в якому існує оповідач. Сучасна наратологія пояснює процес транс-
формації «living-telling», тобто окремих епізодів життя, у фікційну історію 
багатьма чинниками і зсуває увагу з оповідача далі – на соціокультурний 
контекст. «Коли люди розповідають історії життя, вони роблять це відпо-
відно до зрозумілих моделей (models of intelligibility), притаманних даній 
культурі» (Rosenwald: 265). Причому такі моделі є інституціоналізованими. 
В аналізованому романі «зрозумілою моделлю» є будинок, домівка, яка су-
ґестує концепти родинного життя, стосунків батьків і дітей. «Альфред та 
Емілі» продовжує ту традицію у британській літературі, яку започаткувала 
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Джейн Остен, і розгортає пов’язані з цим різновидом жанру роману культур-
но-історичні, ґендерні стереотипи. Традиційно простором, у якому жінка 
мала більше влади, впливу, свободи, був домашній простір, у той час як 
громадську та політичну сфери той-таки стереотип закріплював за чолові-
ком. Так було в часи Джейн Остен, це повною мірою стосується і поколін-
ня Емілі. 

Реальна Емілі існує у просторі двох будинків – батькового і чоловіко-
вого, і лише один раз вона наважується вийти за його межі. Тоді ж вона 
порушує обмеження, яке поширювалося на жіночу стать, – навчатися ме-
дицині. (Як відомо, зарахування жінок до медичних освітніх закладів стає 
важливим етапом на шляху боротьби за визнання своїх прав).

На те, що модель будинку ґендерно маркована, звертає увагу передов-
сім феміністична критика (Carolyn Steedman, Glenna Matthews). Припусти-
ти, що цю думку поділяла Лессінґ, підстави є, але є і заперечення. Скажімо, 
у «Золотому зошиті» центральний жіночий персонаж Анна Вулф, якого 
критика перетворила на взірець емансипованої жінки, левову частку часу 
проводить, як і Емілі, у межах власного помешкання (від’їжджає не вона, а 
її донька), але це не завадило їй стати взірцем для наслідування. Акценту-
вання жіночої долі у просторі дому меншою мірою є позицією автора у 
зв’язку з андроцентричною теорією, радше модель будинку, яка сконцен-
трувала в собі соціокультурні стереотипи, вона використовує як найбільш 
«економічний» спосіб представити свою точку зору. 

За тією ж логікою, аби «переописати» свою долю, жінка найперше пови-
нна порушити «зрозумілу модель, притаманну даній культурі». Прикметно, що 
успішне життя уявної Емілі розгортається поза будинками. Вона двічі полишає 
простір будинку – спершу батька, потім чоловіка. Ці відважні вчинки мислять-
ся нею post factum як вузлові життєві ситуації. Альтернатива самоствердження 
власне і можлива через те, що Емілі позбавляє себе родинних зобов’язань – 
отримує освіту, займається соціальними ініціативами. 

Якими ще є перешкоди на шляху жінки до самореалізації, якщо голос 
батька, чоловіка чи матері подолано? Відповідь на це запитання закладено 
в сюжетно-композиційну побудову, але в цьому романі Лессінґ не аналізує 
соціальні механізми – класові чи ідеологічні, котрі заважають жінці. Вига-
даний альтернативний сценарій жіночої долі лише констатує такі обмежен-
ня. Окрема глава у другій частині роману містить міркування оповідача 
про стан жінки сьогодні. Її висновки втішні і для неї самої. Жінка початку 
ХХІ ст. має вибір; дедалі більше жінок вирішують не мати родин і дітей, 
тобто сучасна жінка так чи так, переконує текст роману, руйнує стерео-
типи столітньої давності.

Слід зазначити, що третій з виокремлених нами наслідків наративізації 
(з’ясування дискурсу) ставить під сумнів війну як першопричину нереалізо-
ваності Емілі, її долі взагалі, як про це мовиться на початку роману: «Саме 
вона [війна] понівечила обох» (2). Ми не ставимо за мету вповні дослідити 
концепт війни в романі, але з’ясування його основних значень, оприявне-
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них у вигаданій та в документальній частинах, і, очевидно, відмінних, має 
підтвердити чи усунути сумнів.

Війна в першій частині – це, по-перше, її відсутність. Імажинативний екс-
перимент розгортає людські долі поза межами Першої світової війни і тими 
наслідками, які традиційно пов’язують з нею, – втрата духовних та моральних 
орієнтирів. Натомість значущості набувають такі виміри приватних істо-
рій, як честолюбство, мрії, стосунки у родині, діалог поколінь. Життєві траєк-
торії дієгетичних Альфреда та Емілі вмотивовані внутрішніми факторами – 
вдачею та рисами характеру. Про це повідомляється на самому початку, бук-
вально в першому ж реченні: «Мої батьки були визначними людьми, кожен 
по-своєму. Що у них було спільного, то це енергія» (ibid.). На початку другої 
частини вважає за необхідне повторити цю тезу (139). 

По-друге, попри декларований простір без війни, тема війни в уявній 
історії все ж присутня. Вона представлена «жіночим» та «чоловічим» по-
глядами на війну. Звернімося до двох промовистих епізодів роману, які їх 
конструюють. Перший – фрагмент бесіди Емілі з подругою Мері. 

За вечерею вони обговорили те, як молоді люди з Лонґерфільда вирушають до 
Лондона замельдуватися на військову службу, аби взяти участь у війнах, що 
зараз тривають у країнах Південної Америки, Африки та Азії. 
– Принаймні не у нас, – каже Мері.

Жінок тішить, що у Британії війни немає, але засмучує те, що юнаки поли-
шають рідну країну заради інших і вже на віддалених континентах беруть 
участь у чужих війнах. Ба більше, щó обидві не мають синів, то готові з 
певними застереженнями прийняти факт війни деінде. Текстуально такий 
погляд на війну маркується як «жіночий» і протиставлений у романі «чоло-
вічому». У другому епізоді Альфред висловлює своє ставлення до війни і 
обурюється її відсутності. Чоловік розмірковує над втратами країни, що 
знаходиться поза війнами. Його риторика поєднує сучасний, далеко не-
втішний стан справ у країні з відсутністю війни, і він буквально каже таке: 
«Це – нетямуща, нікчемна маленька країна, а ми такі втішені, бо ж ми поза 
війнами. Та якщо ви мене спитаєте, то я вам відповім, що війна нам тільки 
б на краще. Ми зм’яклі гнилиці, ми як ті груші, що давно вже перележали». 
І далі: «Якби у нас було бодай трохи тієї війни, я маю на увазі не всю війну, 
ми б тоді не були такими нестерпно пихатими до всіх і до всього» (131–
132). На думку Альфреда, якраз відсутність війни перетворила країну на 
«нетямущу, нікчемну маленьку країну», а англійців – на «зм’яклих гни-
лиць». За цією ж логікою, війна мала б поліпшити ситуацію в країні. Іроніч-
но, та все ж не Альфред, а його сини – близнюки Том та Майкл – ідуть на 
війну. Вони, як і багато їхніх однолітків, полишають Англію і вирушають на 
війну до Південної Америки та Африки. Повернувшись додому, Том і 
Майкл разом із батьком мають намір розпочати великий проект на користь 
громади – організувати «батальйон добрих самаритян», щоб бути у тих 
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гарячих точках, де потребують їхньої допомоги – освітньої, медичної чи 
іншої. Зрештою, для батьків, котрі, на відміну від Альфреда, не готові втра-
чати синів у чужих війнах, це добра альтернатива. 

Таким чином, якщо війни немає, то чоловіки обов’язково її вигадають, 
відтак навіть в уявному світі без війни не обійтися. Чи, може, війна – це те, 
що чоловіки роблять найкраще? Подальші міркування остаточно формулю-
ють відмінні, ґендерно марковані точки зору на війну. Забігаючи наперед, 
зауважимо, що у другій частині чоловіча позиція може бути не менше ло-
яльною до воєн: «Деяким чоловікам подобається воювати» (252), навіть 
маленький син Доріс полюбляє військові забави, хоч і дитячі.

У документальній частині роману концепт війни утворений пучком 
смислів, які актуалізуються у зв’язку з Першою світовою. По-перше, війна 
1914–1918 рр. зрежисерувала долі батьків (про це йшлося вище). По-друге, 
війна стає опосередкованим досвідом нараторки. По-третє, війна обу мо-
вила ролі у, сказати б, родинному театрі. І в цій частині також представле-
но «чоловічу» та «жіночу» точки зору на війну. 

«Чоловіча» точка зору відходить від апологій першої частини. У мірку-
ваннях реального Альфреда щодо війни в Африці стан справ у країні – про-
цвітання чи занепад – не є наслідком війни. Він міркує так: «Коли війна 
спалахує в Африці, безглузда війна, то це, очевидно, заради якихось де-
кількох акрів чагарників. Мої батьки, ще те покоління, сказали би: “Це все 
знову виробники зброї, це їхні прибутки”. І чого вони добиваються врешті-
решт? Декілька сотень загиблих та мільйони витрачених на зброю фунтів, 
які успішно осідають у чиїхось кишенях» (259–260). Риторика реального 
Альфреда та вигаданого – антитетична, навіть якщо висловлюються вони з 
приводу різних воєн. Позиція першого резонує з позицією Шекспірового 
Гамлета, і настільки, що тут можливі і буквальні зіставлення: «шмат землі, 
З якого тільки й користі, що назва. За п’ять дукатів я не взяв би Його навіть 
в оренду» (Шекспір) і «безглузда війна, заради якихось декількох акрів ча-
гарників»; чи «декілька сотень загиблих» і «двох тисяч люду… не жалко». 
Шекспірівська модель когерентності в контексті роману посилює трагіч-
ний пафос, а ще увиразнює цинізм тих, хто до воєн причетний. «Безглузда 
війна» приносить мільйонні збагачення продавцям зброї або ж задоволь-
няє «дивне честолюбство» Фортінбраса. Син реального Альфреда – Гаррі 
Тейлер – не поділяє позиції батька. Він учасник двох воєн. У Другій світо-
вій у складі Королівських військово-морських сил Великої Британії служив 
спершу на Тихому океані, згодом на Середземному морі, був контужений. 
Його участь у війні за незалежність розвела Гаррі з сестрою по різні боки 
барикад. «Він підтримав білих у війні, а я була на боці чорних», – констатує 
Доріс (252). Зате Гаррі Тейлер радше підписався би під словами вигаданого 
Альфреда.

«Жіночу» точку зору на війну демонструє доля Емілі. На думку К. Фіц-
Герберт, для самої Лессінґ найважчим був спадок складних стосунків з 
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матір’ю, тому в оповідачі вона вбачає подальше розгортання образу 
«лютої, незворушної дитини», і знов таки не війну 1914–1918 рр., попри 
драматизм її наслідків для родини, а проблему «мати–донька» означує як 
«жахливий спадок» (monstrous legacy) (FitzHerbert 2008).

Проаналізований концепт війни свідчить про таке. По-перше, фактор 
війни взяв участь у формуванні життєвого шляху Альфреда, Емілі та Доріс, 
але не визначив їх цілком. По-друге, у першій частині усунено не лише на-
слідки війни, а й інші несприятливі зовнішні фактори, тому те, що Емілі 
стає успішною громадською активісткою, відбувається за умови зняття 
ґендерних обмежень, характерних для описуваної епохи. Жінка тільки-но 
здобула право навчатися в медичних освітніх закладах, у той час як гро-
мадська та політична сфери залишалися тоді для неї фактично неприступ-
ними. По-третє, у другій частині вагомою причиною нереалізованості Емі-
лі є cоціокультурні механізми стримування, оскільки ті ґендерні стереоти-
пи, які не давали можливості жінці реалізувати себе чи обрати власний 
шлях, характерні для Великої Британії у 1920–1930-х рр., на які припадає 
молодість Емілі, не знято. По-четверте, задекларована в зачині роману ін-
тенція «позбутися страшного спадку» війни, з розгортанням сюжету та вибу-
довою конструктів характерів трансформується у спосіб емансипації голов-
них героїв від індивідуальних глибинних тривог і страхів, а для нараторки –  
у звільнення від материнського диктату в ситуації «вічної війни між матерями 
та доньками», за влучним визначенням Блейка Моррісона (Morrison 2008). 

Проведений нами аналіз роману оприявнює складну синкретичну жан-
рову формулу роману, яка окрім біографічного, містить ознаки історично-
го, звичаєвого, постколоніального, психологічного різновидів роману, а 
також риси жіночого письма. Це «дивний гібрид», який, погоджуємося з 
точкою зору Кароліни Мур (Moore 2008), потребує подальшої експлікації. 
Разом з тим роман зберігає наступність з попереднім доробком Лессінґ, 
щоправда в ньому, на відміну від «Золотого зошита», розширюється середо-
вище, в якому жінка «самостворюється», її власний досвід ускладнюється 
досвідом родини, досвідом країни, досвідом нової епохи.

Поєднання уявної та документальної нарацій у двох структурно-компо-
зиційних частинах роману спрямовує до проблеми наративізації життєво-
го досвіду в літературному творі, а це акцентує проблему репрезентації і 
актуалізації формуючого потенціалу ретроспективного наративу від пер-
шої особи. Ми виокремили три формуючі наслідки наративізації і дійшли 
висновку про високий ступінь взаємопов’язаності двох частин, її смислот-
ворчу якість та про складний конструкт, який стосується «переописання» 
життя матері, батька і доньки. Не менш плідними виявилися започатковані 
в цьому аналізі студії дискурсу, в якому існує оповідач. У здійснених «пе-
реописаннях» минуле постає як «царство можливості» (за Рорті), воно 
урівнює два життя, розмиваючи межі між фактуальним і фікційним. 

Підіб’ємо підсумки. Проекції скептицизму в романах Д. Лессінґ – це пере-
довсім полеміка мовою літературного твору (хоч і в публічних виступах та-
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кож) з тими положеннями феміністичної думки, що їх істотна частина акаде-
мічного істеблішменту ще з часу виходу у світ «Золотого зошита» пов’язувала 
і продовжує пов’язувати з письменницею, але які їй самій вида валися догма-
тичними і тому неприйнятними. У цьому сенсі феміністичний скептицизм не 
відрізняється від будь-якого іншого, який виробляє догматичні тези. Разом з 
тим було б необачним обмежувати скептицизм Лессінґ – неординарної осо-
бистості, людини з непересічним життєвим досвідом, притаманним їй критич-
ним поглядом на світ – феміністичним (до слова, втіленням епістемологічного 
скептицизму є сумнів щодо раціональності як основи істинного знання, ви-
словлений наратором у романі «Ущелина»), адже йдеться про засадничу світо-
глядну настанову, яку письменниця поширювала на різні сфери життя, про що 
красномовно свідчать, поміж інше, її нетривале перебування в компартії, 
конфронтація з політичним догматиком Робертом Муґабе. Скептицизм Лес-
сінґ – це і письменницьке прозріння, яке вона задекларувала ще на початку 
літературної діяльності і від якого не відмовилася згодом. В есеї 1957 р. «The 
Small Personal Voice» вона пояснила його так: «One certainty we all accept is the 
condition of being uncertain».

Реалізована в романах настанова уникати однозначності думки, догма-
тизму споріднює її з іншими британськими письменниками, чиї романи 
також увійшли до корпусу текстів нашого дослідження. 

І все ж через те, що тема жінки є однією із центральних в проаналізова-
них романах Лессінґ, саме феміністичний скептицизм є в них найбільш 
актуалізованим. Однозначність думки, догматизм долається в «Ущелині» 
низкою поетикальних прийомів, зокрема, таких як «скептична риторика 
протилежних голосів» (Гемлін),  «скептичне середовище», ненадійний на-
ратор, різні ступені обізнаності персонажів, розмивання меж між істин-
ним та хибним, відкритий фінал. На користь феміністичного скептицизму 
автора й інтертекстуальність, яка зберігаючи традиційну бінарну опозицію 
«чоловік–жінка», розхитує її усталені значення, переінакшуючи їх у тради-
ціях класичної англійської поезії – Роберта Ґрейвса, захопленого дослідника 
поведінки чоловіка і жінки, для якого чоловік і жінка – це і першоджерела 
буденних явищ життя, і носії величних духовних насолод, та Джеймса Елроя 
Флекера, який теж підкреслював важливість чоловічо-жіночого діалогу.

Текст роману «Ущелина» розхитує догматичні концепції про соціаль-
ний конструкціонізм, як і чинить опір утвердженню суто есенціалістських 
поглядів на природу стосунків між чоловіком та жінкою.

Наративізація життя в романі «Альфред та Емілі» проблематизує ієрар-
хію чинників, які визначають долю жінки. Головне структурно-композицій-
не рішення – поєднання уявної та реальної історій – актуалізує фактор ві-
йни у варіативності втілень, але при його безумовній важливості (що де-
кларовано на початку роману), не менш визначальними є, як підказує 
текст, й інші: характерологічні особливості, родинні стереотипи, соціо-
культурні установки. Ступінь важливості кожного з них не визначений, 
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адже соціальні механізми не є предметом романного інтересу. Виокрем-
лені нами формуючі наслідки наративізації ставлять під сумнів війну як 
абсолютну причину нереалізованості Емілі. Уникнення ієрархізації чин-
ників чи абсолютизація одного з них – таким є ще одне романне втілення 
авторського скептицизму. 

В обох проаналізованих романах авторський проект світу не є виключ-
но жіночим. Інтерес Лессінґ не обмежується реконструкцією суто жіночо-
го досвіду – втраченого чи забороненого, а спрямований на з’ясування 
складних відносин дієгетичних чоловіка і жінки, які вона тлумачить не як 
антагонізм, а як діалог зацікавлених співрозмовників.

Надалі пошук в обраній інтерпретаційній моделі стосуватиметься нос-
тальгії, яка формує «нескептичний» полюс романів письменниці.

25. Моральний скептицизм:   
перечитуючи «Володаря мух» В. Ґолдінґа 

Поняття «моральний скептицизм» вживається в нашому дослідженні на 
позначення одного з чотирьох різновидів літературного скептицизму, тих 
літературно-художніх практик британських романістів 2-ї пол. ХХ – поч. 
ХХІ ст., які не мають на меті нівелювати поняття моралі (як внутрішню  
вимогу) чи деконструювати моральність (як певні принципи поведінки, зо-
внішню вимогу)149, а ставлять під сумнів існуючі інституційні механізми  
та привертають увагу до тих факторів, які розхитують спроможність, ска-
зати б, «суб’єктів моралі» дотримуватися так званої «базової моральності» 
(basic morality), що передбачає, зокрема, управління власною жорстокістю. 
На думку Юдіт Шкляр, жорстокість є «найгіршим із того, що ми робимо» 
(Shklar: 43–44). Звичайно, людина скомпрометувала себе ганебними про-
явами жорстокості – тероризмом, тоталітаризмом, голодоморами, раб-
ством, війнами тощо, але це не лише не скасовує запиту на вироблення 
більш прийнятих принципів поведінки в соціумі, а й спонукає до поглибле-
ного вивчення витоків таких дій, що не сумісні з моральністю. Моральний 

149 Не існує єдності у визначенні понять «моральність» і «мораль». Часом мораль-
ність тлумачать як синонім моралі, іноді – етики. Ми дотримуємося дескриптивного 
визначення моральності, що його пропонують автори «Філософської енциклопедії 
Стенфорда». У такому смислі моральність відсилає до «some codes of conduct put 
forward by a society or, some other group, <…> or accepted by an individual for her 
own behavior» (Gert 2012). Це визначення збігається з визначеннями тих антропо-
логів, котрі стверджують, що “morality”, like law, applies only within a society. They 
claimed that “morality” refers to that code of conduct that is put forward by a society» 
(ibid.). Дескриптивне вживання «моральності» стає дедалі поширенішим завдяки 
психології та психологам (Jonathan D. Haidt та ін.), які зазнали впливу філософії  
Д. Г’юма, котра розглядає підстави моральних суджень людини, виходячи з її при-
роди (ibid.). З моральністю, як виробленим у суспільстві універсальним кодом по-
ведінки (що, ясна річ, відкидають релятивісти), узгоджується пропоноване в нашій 
роботі поняття «моральний скептицизм».
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скептицизм у літературі прагне з’ясувати мотиви прикрих помилок людини – 
індивідуальних та колективних. Тож ми одразу відмежовуємо моральний 
скептицизм як літературні практики від тих значень, вироблених філософі-
єю, передовсім сучасною, які заперечують можливість вести розмову про 
моральність як таку (у найбільш радикальних варіантах – це, очевидно пір-
роністичні концепції, які відкидають властиво ідею «морального знання», 
доводячи відносини між мораллю та епістемологією до тупикових)150.  
І вкот ре зринає думка Дж. Вуда про те, що для романіста «a messy error 
might be much more interesting. <…> Polemicists want to prosecute intellectual 
contradictions, novelists to explore them». Відповідно, не лише інтерес, а й 
наслідки практик філософа та романіста є відмінними.

Жорстокість як сценарій поведінки, інтенційну жорстокість, її причини 
та наслідки досліджує у своєму романі «Володар мух» (Lord of the Flies, 
1954) Вільям Ґолдінґ. Багато в чому завдячуючи студіям явища дитячої 
жорстокості пояснюємо те, чому роман, який у 2014 р. відзначив 60-літній 
ювілей, не втратив актуальності і сьогодні. Його читають151, його ставлять 
на сцені, за його мотивами знімають кіно. Він утримує першість найпо-
пулярнішого роману письменника. «Володар мух» має ще одну виняткову 
якість: він, сказати б, «камертонний» у доробку письменника, оскільки в 
ньому закладена характерна ґолдінґівська конфліктологія, проблематика, 
поетика. Тож автор першої фундаментальної біографії письменника 2008 р. 
літературознавець та друг Вільяма Ґолдінґа Джон Керрі мав усі підстави 
зробити уточнення, яке він зробив у заголовку до книги про нього: «про 
людину, котра написала “Володаря мух”». З часу публікації роман було 
просто просіяно крізь сито всіх можливих інтерпретаційних практик, і 
його по-різному визначали – як грецьку трагедію, християнську параболу, 
в контексті неофрейдистської, юнґіанської, марксистської теорії, але це не 
збавило наукового інтересу до нього сьогодні, який, до слова, не обмежу-
ється перевиданням із доповненням ґолдінґознавчих праць, що вже стали 
класичними (до прикладу, Mark Kinkead-Weekes, Ian Gregor. «William 
Golding: A Critical Study of the Novels», 1967, 2003), а й доповнюється роз-
відками, що презентують нові підходи, часом досить несподівані, як-от за-
пропонований Джоном Фіцджрельдом та Джоном Кейзером. Він актуалі-
зує єгипетську тему у «Володарі мух» (точніше функціональність міфу про 
Озіріса у символізмі роману) (Firzgerald 2002: 79). Серед останніх прочи-
тань і ті, що натхнені новим інтелектуальним ландшафтом, як, приміром, 
«історизоване» чи «політизоване», хоч такий критичний ракурс мало узго-

150 Стислий огляд таких концепцій представлено у статті Уолтера Сіннотта-Арм-
стронґа «Moral Skepticism» (2011) у вже згаданій «Філософській енциклопедії Стен-
форда».

151 Роман перекладено 35 мовами, і донині він у сотні найкращих романів світу. 
Приміром, він увійшов до переліку, що його традиційно укладає Бі-Бі-Сі. Див.: The 
Big Read. –  Available at: http://www.bbc.co.uk/arts/bigread/top100_2.shtml)
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джується з авторською настановою на вивчення людини sub specie 
aeternitatis152. (Очевидно, про більшу певність можна буде говорити, коли 
вийдуть друком листи, щоденники та мемуари письменника, на що так дав-
но і з нетерпінням очікують критики). 

У тексті роману феномен жорстокості позбавлено прямих історичних 
чи політичних конотацій, натомість експліковано найбільше його соціаль-
ний та психологічний аспекти. Але непрямо політичні та інші конотації все ж 
присутні і найбільш виразно оприявнюються у зв’язку з фігурою автора – 
його власним досвідом війни, роками вчителювання, доброю обізнаністю 
із системою освіти у Великій Британії, і вони беруть участь у смислотво-
ренні роману. Погоджуємося з думкою П. Кроуфорда про те, що політич-
ний вимір художньої прози письменника – частіше імпліцитний, аніж екс-
пліцитний (Crawford: 2). Разом з тим, вважаємо, що більше, ніж політичні 
погляди його письмо визначає скептицизм як світоглядна настанова.

Маніфестації скептичного мислення Ґолдінґа спостерігаємо впродовж 
усієї його творчості від 1950-х до 1990-х, саме воно утримувало його від 
догматизму наприкінці кожного твору, хоч би яким потужним був дидак-
тичний імпульс тексту роману. Власне це зволікання скептика з вибором 
конкретного сценарію вирішення, неприйняття ним будь-яких утілень кі-
нечності детермінувало множинність інтерпретацій розв’язки роману 
(хоча й не лише їх) і було стратегією відкритості скептика до подальшого 
пошуку. Тож ми поділяємо точку зору британського дослідника Джонатана 
Доурінґа (Jonathan W. Doering), котрий, аналізуючи флуктуації критичної 
рецепції його романістики, зауважив таке: «<...> what makes Golding great 
is his refusal to follow any party line, to present a powerful story which, although 
moving, does not move the reader into a certain perspective» (Doering: 285). 

Об’єктом скептичного мислення автора у «Володарі мух» є передовсім 
просвітницька парадигма. Ґолдінґ «реагує» на просвітницькі сценарії щодо 
доброї вдачі людини й на успішні прожекти суспільного співжиття, а зва-
жаючи, що останні засновуються на припущенні про моральний прогрес, 
то й на ідею морального поступу також. Інструментом скептичного мис-
лення автора в романі очікувано стає апеляція до відомих моделей коге-
рентності, у першу чергу літературних фреймів. Використання в якості 
фрейму «Володаря мух» роману Д. Дефо «Робінзон Крузо» має подвійну 
якість. Ш. Ріммон-Кенан поділяє моделі когерентності на «моделі реаль-
ності» – «ті, що в основі мають не реальність, а певні конструкти, що її 
пояснюють» (Rimmon-Kenan: 142) та «літературні моделі», які «не викорис-
товують посередництво певних концептів світу», а радше відсилають до 
певних суто літературних інституцій (ibid.: 124). 

Як «літературну модель» роман «Робінзон Крузо» використано в першу 
чергу сюжетно-композиційно. Автор «Володаря мух» запозичує так звану 

152 Див.: Philip D. Second Reading // Cambridge Review. – 27.10.1956. – P. 11.
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«мінімальну історію», утворену трьома частинами: людина опиняється на 
далекому безлюдному острові, проходить через випробовування, поверта-
ється додому. Через аварію літака англійські хлопчики опиняються без до-
рослих далеко від рідної домівки, на невідомому острові. Напочатку вони 
зачудовані його тропічною красою – таємничими густими заростями, піс-
ком, яскравим сонячним світлом, вони захоплюються красою води, що від-
свічує фантастичними барвами, водоростями, коралами. «Поки чекатиме-
мо [на дорослих], ми прекрасно проведемо час», – утішаються вони (32)153. 
У момент найбільшого щастя один із хлопців вигукує: «Як у книжці». Інші 
підхоплюють: «Острів скарбів», «Ластівки і амазонки», «Кораловий ост-
рів» (ibid.). Достоту як літературні герої, вони заживуть веселим безтур-
ботним життям. З розгортанням сюжету, у другій частині «мінімальної іс-
торії», обраний літературний фрейм починає працювати за принципом 
контрасту, бо те, як поводяться хлопчики, співмірне з діями Робінзона за 
принципом l’envers. На зміну комфорту приходять спека, темрява, буря, а 
в стосунках – нетерпимість та жорстокість. Події на далекій землі через те 
не відповідають очікуванням читача, що хлопці діють інакше, ніж їхній да-
лекий співвітчизник Робінзон Крузо. Якщо останній вибудовує цей світ, 
повторюючи еволюцію розвитку людства, яка досягає апофеозу, коли дале-
ко від рідної Англії він створює світ, кращий за той, з якого прийшов, то 
ґолдінґівські хлопчаки, відходячи від сценарію поведінки людини, створе-
ного двісті років тому, дичавіють, хоч і знаходяться на острові не двадцять 
вісім років, а лічені дні. Коли сюди врешті-решт прибувають дорослі, чима-
ло дітей уже загинуло, а острів із райського перетворився на «острів, що 
гине». Несподівана розв’язка «Володаря мух» (про це детально згодом) 
трансформує третю частину «мінімальної історії» – з традиційно статичної 
в активну. 

Літературний фрейм використано у «Володарі мух» не лише як «літера-
турну модель», а й як «модель реальності». Роман Дефо ввібрав у себе 
епоху, став уособленням і символом Просвітництва та його ідеалів, а про-
тагоніст – тим, хто реалізував ці ідеали. Вибір літературного прецеденту 
дозволяє актуалізувати ту раціоцентричну «модель реальності», яку виро-
били ідеологи епохи і яка, як добре відомо, необхідна Ґолдінґу для його 
художнього експерименту. «Володар мух» замислювався як імажинатив-
ний експеримент. Не те щоб він був раціоцентристом, радше його цікави-
ли межі, за якими раціональне втрачає силу. Те, що автор сповна скорис-
тався цим потенціалом «Робінзона Крузо», засвідчує текст роману «Воло-
дар мух», який полемізує і з поглядами представників Просвітництва на 
світ, і ширше – з тими моделями, які в основу картини світу кладуть силу 
розуму. Очевидно, що кожна епоха усвідомлює себе засобами своєї мови. 

153 Тут і далі у главі цит. тексту роману «Володар мух» за: Golding W. Lord of the 
Flies. – N.Y.: The Putnam Publishing Group, 1954.
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Тому сучасний твір, який «переописує» роман Дефо, використовуючи 
фрейм «літературної моделі», так чи інакше полемізує з «моделями реаль-
ності» літературного прецеденту154.

Другим засобом скептичного мислення в романі є принцип плюраль-
ності, який на рівні наративної структури реалізується найперше декілько-
ма сюжетними лініями та відповідною характерологією з виразно відмін-
ними життєвими настановами. З-поміж чималої кількості персонажів ро-
ману виділяються чотири ключових – ті, котрі наділені силою впливати на 
хід подій. Це – Роха, Саймон, Ральф та Джек. За цим «квартетом» протаго-
ністів – чотири голоси, чотири позиції. Традиційно кожного з четвірки роз-
глядають як носія однієї ідеї, «однієї пристрасті». Гадаємо, кожен з них – 
радше «парадигма якостей», часом суперечливих (визначення Четмена). 
Крім того, у тексті формуються антиномічні пари.

У літературно-критичному дискурсі роману Роха постає як інтелектуал-
прагматик. Він раціоцентрист, для якого сила здорового глузду – безумов-
на. Роха виступає не за одноосібне, а за спільне вирішення усіх питань. 
Символіка, пов’язана з цим образом, – прозора і зрозуміла. Насамперед це 
мушля, яку Роха сам відшукав і яка невдовзі трансформується на атрибут 
свободи і демократії хлопчаків. Це окуляри, що їх Роха вимушений носити 
з трирічного віку, вони ж і надбання наукового прогресу, яке має допо-
могти розпалити багаття, що врятує хлопчаків. А ще він пропонує зробити 
сонячний годинник. Але: хоч мушлю віднаходить Роха, все ж притаманного 
їй значення вона набуває завдяки іншому хлопчакові – Ральфу. Роха не 
може вберегти окуляри, як наслідок, зле бачить. Він не викликає симпатії в 
інших дітей, бо хлопці не бажають слухати повного і недолугого зануду – 
глузують з нього. Прикметна деталь: кожного разу розпочинаючи розмову, 
хлопчина спершу цікавиться іменем співбесідника – він чинить так не лише 
через безумовну ввічливість та щиру приязнь, а й через потребу «номі-
нувати» світ довкола, класифікувати його. Розум, розсудливість – визна-
чальні у формуванні його картини світу. Водночас ще однією складовою 
«парадигми якостей» Рохи є його якраз не раціональна, а метафізична на-
станова, еквівалентом іншої реальності постає світ дорослих. Це пояснює, 
чому Роха ностальгує за рідною тітонькою і тужить за дорослими взагалі. 
Він вірить у те, що «дорослі все знають» (85), вони б упоралися з напруже-
ною ситуацією на острові за будь-яких обставин. Ця переконаність у силі 
розуму й авторитеті дорослих до останньої миті життя наснажує його віру 
в те, що незабаром усе таки стане на свої місця. А ще Роха залишається 
апологетом чесності й у найнебезпечніший для себе момент стає на її за-
хист, бо знов-таки такою є система цінностей дорослих, а вона – безпо-

154 Інтенційна експериментальність, структурні особливості роману, «герметич-
ний» простір, ущільнений час, засоби драматизації конфлікту тощо підказують 
слушність використання у «Володарі мух» ще одного літературного фрейму – драми 
В. Шекспіра «Буря».
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милкова. Коли Роха нарікає: «А що скажуть дорослі?», – він наділяє світ 
дорослих і якістю морального цензора. Та, врешті-решт, інша реальність 
виявиться так само недосяжною на острові, як і світ ідей, і так само жада-
ною, як світ ідей. 

Ірраціональний сценарій пізнання пов’язаний у романі з образом Сай-
мона. Він – перший ґолдінґівський сенсуаліст і єдиний з хлопчаків, хто 
збагнув, що звір перебуває не зовні – десь у лісі чи поблизу морського бе-
рега, а всередині людини, і зробив це, поклавшись на власні відчуття, інтуї-
цію та уяву. «Ну, просто я відчуваю», – каже Саймон. Ґолдінґ-скептик до-
зволяє йому більше, ніж іншим, але не все. Саймон, відшукавши звіра, не 
може передати своє знання, бо хоч він і усвідомлює, що трапилося, але не 
знає, як діяти. Протагоністу роману «Видима темрява» (1979) – ще одному 
сенсуалісту Метті – вдається значно більше, але від слів той на тривалий 
час узагалі відмовляється. Саймон не схильний до того, аби дослухатися до 
спільних рішень хлопчачої громади, і, так само як Метті, він воліє бути на 
самоті, утримуватися від надмірного спілкування. Власне з образу Саймо-
на починається розбудова ще однієї характерної ґолдінґівської проблеми – 
репрезентації та «реальності»: наскільки правдиво мова здатна передати 
здобуті смисли. Автор створює образ Саймона – небалакучого, не вельми 
охочого до соціалізації, але найбільш самозануреного з-поміж дітлахів. 
Про нього каже таке: «[він] заплутався у думках, неясних через те, що 
йому бракувало слів, аби виразити їх». Таким чином, шукаючи відповіді на 
ці складні запитання, Ґолдінґ бере участь у новітній філософській дискусії, 
але з позиції письменника. Цей і наступні романи автора вказують на те, 
що в підходах до проблеми мови йому близький Вітґенштайн, хоча, звичай-
но, було б хибним сприймати Ґолдінґа як послідовного вітґенштайніанця. 
Власне в останньому романі письменника «Подвійний язик» (Double 
Tongue) тема репрезентації стає еволюцією самої героїні – піфії дельфій-
ського оракула Аріеки: від констатації «мені бракувало слів і я не могла 
висловити свої думки» (Golding 1995: 4) до усвідомлення того, що «є таєм-
ниці, які можна записати, але не слід вимовляти» (ibid.: 14).

Сюжетні лінії Рохи і Саймона вичерпуються задовго до розв’язки. Оби-
два хлопчаки гинуть, опинившись у безвихідній ситуації. Драматургія ро-
ману викристалізовує тезу про те, що раціональна модель (її обрав Роха) й 
ірраціональна (Саймонова) мають межі. Діяти – це кредо інших хлопчаків 
на острові: Ральфа та Джека. Коли Ральфа обирають за головного, він до-
водить, що є чи не ідеальним ватажком – уміння консолідувати громаду, 
почуття відповідальності перед іншими, приязність, сила волі. Його вчинки 
(до речі, так само як вчинки Рохи) демонструють потужну інерцію вихован-
ня. Те, що Ральф може і «солодко мріяти», і де треба проявити рішучість, 
свідчить про набуті ним внутрішню збалансованість та виваженість. 
З-поміж четвірки, зрештою і серед усіх «островитян», Ральф – чи не най-
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більш поміркований. Водночас він знаходиться поза проблемним полем 
антиномії раціонального–ірраціонального. Крім того, він – ліберал, кот рий, 
з одного боку, може підпорядковуватися рішенню громади, з іншого – гро-
мада саме під його орудою здатна ухвалювати рішення. До традиційних 
тлумачень мушлі як символу демократії, справедливості, слід додати ще 
один, який пов’язаний з Ральфом. Те, що мушля належить кожному члену 
громади рівною мірою і в такий спосіб делегує кожному право голосу, 
перетворює її на символ пошуку істини й «інституціалізує» діалог у хлопча-
чій громаді. Розширення семантики символу уможливлює подальшу кон-
цептуалізацію моделі світу Ральфа, в якій істина не є даною, а такою, що її 
відшукують. Так триває до того часу, поки його суперник Джек не знищує 
мушлю, адже себе він вважає останньою, вищою інстанцією, а діалогічність – 
зайвою. Розбиваючи мушлю, він у такий спосіб стверджує авторитет влас-
ного голосу, а значить істину, що дається, а не істину, яку відшукують. 

Відпочатково домінантою стосунків Ральфа та Джека постає конфлікт-
ність. Вони настільки різні, наскільки різними є їхні моделі життя. Конфлікт-
ність є тим наративним інструментом, який з’ясовує межі точок зору і під-
риває одну з них. Попри антитетичність образів Ральфа та Джека, до пев-
ного моменту наявність цих двох стає умовою розвитку обох. Джека не 
влаштовує те, про що домовляються інші хлопчаки. Ще немає конфлікту з 
Ральфом, а він уже чинить опір. Він бунтівник, коли йдеться про власні 
інтереси, і готовий опиратися, аж поки його, а не когось іншого, оберуть 
за ватажка. Але через те, що цього не трапляється, Джекові не бракує рі-
шучості та волі, аби самому домогтися зміни в розстановці сил у громаді. 
Його обурює мушля, бо вона перешкоджає тому, щоб його голос став ви-
рішальним. Щойно з мушлею буде покінчено, Джек зможе досягнути того, 
чого прагнув, – абсолютної влади. 

Методи впливу чи радше механізми пригнічення, які використовує 
Джек, перетворившись на тирана, нагадують ті, що їх обирають герої рома-
ну Дж. Оруела «1984». Приміром, коли О’Браєн змушує Уїнстона повіри-
ти, що два помножити на два дорівнює п’яти, то робить це з метою зламати 
його волю. Зламати волю означає далі підпорядкувати її собі і в такий спо-
сіб запустити механізм самознищення. Подібно до О’Браєна діє Джек, 
коли змушує хористів стати на свій бік, а підкоривши волю хлопців, пере-
творює їх на своїх «мисливців» і розпочинає війну проти Ральфа. Джек 
стає ватажком, а хлопці – виконавцями його волі. В його картині світу  
він – один, інші – не з ним, а для нього. 

Конфлікт Джек–Ральф у романі увиразнюється закликами обох ватаж-
ків до своїх прихильників: Джекове «Ми хочемо м’яса» (46) проти Ральфо-
вого «Нам потрібні курені» (47). Ці два візуально суґестивні гасла зовсім 
скоро набувають значень тропу. Джек, захопившись полюванням, занедбує 
багаття на горі, і тим гірше, що це стається якраз тоді, коли повз острів, хоч 
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і на значній відстані, пропливає корабель. Через Джекову пристрасть до 
полювання і через його нехтування інтересами інших хлопчаків, усі «остро-
витяни» втрачають безцінну можливість порятунку. В історії протистояння 
Джек–Ральф цей прикрий епізод має ще один драматичний наслідок: він 
остаточно розмежовує обох – і просторово, і в стосунках, і у виборі шляху. 
Відтепер Ральф повсякчас говорить про рятівне багаття, а Джек – про по-
лювання, він навіть заходиться реготом, розповідаючи про велику кількість 
крові під час одного з полювань. Ця страшна відвертість Джека стане пер-
шою в низці інших проявів позірної жорстокості. Тепер йому нічого не 
вартує ударити Роху по голові чи розбити його окуляри. Жорстокість Дже-
ка така, що чимдалі наростає, і в якийсь момент її вже нічим не спинити. 
Кульмінаційним моментом є епізод, коли він разом із ватагою розмальова-
них хлопців оскаженіло вбиває свиню. Вчинок ватажка є також пролептич-
ним щодо тих людських убивств, які стануться незабаром.

Тим часом непідкорений Ральф пропонує хлопцям, які залишилися з 
ним, у всьому розібратися і знову закликає до розмови, бо тоді все знову 
буде так, «як колись». Для нього важливим є це «як колись», тому й багаття 
як засіб повернутися туди – над усе. Здоровий глузд та виховання (пере-
довсім мораль) утримують Ральфа від агресії у відповідь. Утім, він дедалі 
менше може протиставити власну волю волі Джека і його мисливців. Його 
життя відтепер поділяється на життя до острова і на життя на острові. «Все 
було добре; всі були добродушні, приязні», – згадує Ральф (102). Формою 
втечі від зовнішньої жорстокості, своєрідним прихистком для нього є внут-
рішній діалог та уява. 

Щодо першого звернімося до міркувань Ханни Арендт. Проаналізував-
ши мотиви тих, хто в нацистській Німеччині чинив опір, вона особливого 
значення надає внутрішньому діалогові й у праці «Responsibility and 
Judgment» (2003) так визначає його сутність: «Dialogue with others becomes 
impossible, which makes thinking, the inner dialogue with oneself, the only 
thing left. And like the veil of Penelope, the faculty of thinking starts to do what 
it always does: bring out the implications of unexamined opinions, theories and 
convictions, and destroy them» (Arendt 2003: 188). Це «руйнування» утри-
мує учасників опору від колабораціонізму з системою (ibid.: 44). Арендт 
підмітила, що їхній моральний рівень (дух) завдячує не вкоріненості у тра-
диційній системі цінностей (basic morality), яка була закладена глибоко у 
свідомості, а якраз навпаки – ті, хто найбільше покладалися на усталену 
систему правил поведінки, здавалося першими піддавалися спокусі нової 
системи правил. Таким чином, висновує Арендт, існував інший спосіб від-
межуватися від загрози колабораціонізму. Цей спосіб посутньо пов’язаний 
зі здатністю людини мислити і з визначенням мислення як мовчазної бесі-
ди, яку ми весь час проводимо всередині себе. 

Особливість внутрішнього діалогу Ральфа, який чинить опір Джекові, у 
тому, що він наснажується уявою. Уява образи минулого поєднує з образа-
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ми майбутнього – мріями. Занурення в минуле набуває якості ретроспек-
тиви, яка концептуалізує його попереднє життя, і тепер воно бачиться як 
гармонійне, ледве не ідеальне. І що далі Ральфові доводиться задкувати в 
сутичці з Джеком, що більше жорстокості останнього, то, відповідно, й 
більше минулого Ральфа, більше внутрішнього діалогу. Уява поступово на-
буває непритаманного їй значення, а саме того, що пов’язане з моральною 
складовою – стає фактором дотримання «базової моральності» в середо-
вищі, яке руйнує «універсальний код поведінки». 

Ще одна антиномія ближче до кінця роману виглядає таким чином: «ро-
зумні люди, як Ральф»–«банда розфарбованих». Перші «живуть за прави-
лами і дружньо», другі – «полюють й убивають». Перші підкреслюють, що 
не дикуни, – миються, причісуються і вирушають на зустріч домовлятися. 
Вони мають аргумент для Джека: він-бо сам колись голосував за Ральфа, 
котрий саме скликає збори. Порозуміння між обома таборами не налаго-
джується, ба більше – стається бійка, після якої з Ральфовою владою по-
кінчено. Наступна жертва «мисливців» – це він сам.

Повернімося до жорстокості як сценарію поведінки одного з персона-
жів. Тепер очевидно, що Джекова жорстокість, яка чимдалі наростає, най-
дужче проявляючи себе що ближче до кінця, «перечитує» наративну струк-
туру всього роману таким чином, що створює непевність щодо принципу, 
за яким події організовано, – часової наступності чи причинно-наслідко-
вим. Іншими словами, якщо жорстокість Джека є частиною нього самого, 
тоді йдеться про метафізичне зло, яке за певних обставин оприявнюється. 
Якщо ж його жорстокість – наслідок дії зовнішніх чинників (вони екзоген-
ні), тоді причини слід шукати в зовнішньому світі. Вибір другого пояснення 
означав би, що жорстокість виникає у відповідь на по ве дінку Ральфа та 
інших хлопців, котрі прагнуть вижити і врятуватися. Очевидно, це логічна 
помилка post hoc ergo propter hoc. Лише на перший погляд – причинно-на-
слідкова, посутньо ж – лінеарно-хронологічна послідовність, тобто така, 
що актуалізує раніше задане. Докази на користь цього пояснення знаходи-
мо і в авторських коментарях до роману: «Людина виробляє зло подібно до 
того, як бджола мед». Таким чином, Джекова жорстокість як проявлення 
зла – посутньо притаманна людській вдачі.

У книзі «Випадковість, іронія і солідарність» Ричард Рорті багато уваги 
приділяє проблемі жорстокості. Знаком морального прогресу є, як він вва-
жає, зниження значимості жорстокості. Головним інструментом такого 
зниження філософ вважає художню уяву. У цьому він одностайний зі стар-
шим із американських прагматиків – Джоном Дьюї, для котрого уява по-
стає основним інструментом блага. Особливого значення Дьюї надає мис-
тецтву: «Мистецтво більш моральне, ніж учення про мораль. Оскільки 
останні є благословенням status quo, або прагнуть такими стати. Моральні 
провидці людства завжди були поетами, навіть якщо вони говорили віль-
ним віршем чи притчею». Чи є Ґолдінґ таким моральним провидцем? 
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З-поміж письменників, котрі писали про жорстокість, Рорті, як ми вже зга-
дували, виділяє Набокова та Оруела. «Набоков писав про жорстокість зсе-
редини, допомагаючи нам у такий спосіб зрозуміти, яким чином особистий 
пошук насолоди зумовлює жорстокість. Оруел, більшою мірою, писав про 
жорстокість ззовні, з точки зору жертв…» (Рорти: 187).

Перший – про жорстокості приватні, другий – про ідеологічно вмотиво-
вані. Ґолдінґ у «Володарі мух» описує приватну історію, гранично можливо 
загострюючи чуттєвість читача до проявів жорстокості завдяки глибокому 
психологічному аналізу, що цілком у традиції англійського роману ХІХ–
ХХ ст., для якого притаманна, за визначенням Наталії Жлуктенко, «особли-
ва “смислова налаштованість” на психологічне дослідження особистості» 
(Жлуктенко: 5). У романі Ґолдінґа йдеться про різні, аж до крайнього, сту-
пені жорстокості, точніше еволюцію – від незгоди, поодиноких виявів не-
приязні, до протистоянь, згуртування за принципом «свій–чужий», аж до 
вбивств. Жорстокість, яку Ґолдінґ витворив силою уяви, має викликати й 
викликає у читача жах (роман-застереження), і цей емоційний зсув спричи-
нює моральний зсув у свідомості читача. Якщо звернутися до класичної 
англійської філософії, думаємо, близькою до Ґолдінґового розуміння шля-
хів пом’якшення жорстокості, є концепція емпатії Девіда Г’юма (до слова, 
уперше у філософській літературі згадку про емпатію як про особливий 
феномен у моральному житті людини пов’язують саме з Г’юмом (Абрамо-
ва: 3), хоча сучасна зацікавленість науковців емпатичним «проникненням» 
доводить її особливу роль у процесі морального самовдосконалення)155. 
Християнство, яке завжди мало на меті зменшення жорстокості, може роз-
глядатися як ще один механізм пом’якшення жорстокості, до того ж близь-
кий авторові роману (про моральні уроки «Володаря мух» у контексті 
християнської етики написано багато).

Не лише сила розуму, а й інституційні механізми недолугі в запобіганні 
жорстокості. Банкрутіє такий інститут, як система шкільного виховання з її 
вагомим етичним складником, що неуникно ревізує усталену оцінку щодо 
ефективності британської системи освіти і виховання як її компоненти. 
Про те, що такий фактор дійсно глибинно актуалізується в тексті роману, 
свідчить те, що Джек у цій системі добився успіху і став старостою класу. 
Ще в першій частині роману читаємо таке: «Північноєвропейський розпо-
рядок занять, ігор та харчування заважав сповна віддатися новому ритму» 
(53). Пройде незначний проміжок часу, як «новий ритм» цілковито пере-
може усталений. Чому? 

155 Назагал емпатію розуміють як усвідомлене співпереживання поточному емо-
ційному стану іншої людини без втрати відчуття зовнішнього походження цього пе-
реживання. Сучасний провідний американський етик М. Слоут називає емпатію 
«цементуючою силою морального всесвіту» (цит. за: Абрамова: 4). Щодо читацької 
рецепції, емпатія позначає особливу форму естетичного досвіду, в результаті якої 
сюжет, колізія твору тощо відображається у свідомості читача.
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Пол Кроуфорд пропонує «політизоване» (politicized) прочитання  
«Володаря мух». У розвідці «Politics and History in William Golding: The 
World Turned Upside Down» (2002) він переконує, що для цього письмен-
ника питання виховання у британській школі і ширше – політична система 
країни – мають першочергове значення. Кроуфорд доповнює наявні про-
читання цього та інших романів Ґолдінґа 1950–1990-х власним аналізом, у 
якому акцентує ті суспільні чинники, які інституціалізують жорстокість. 
Гадаємо, моральний скептицизм автора, хоч і реагує на соціально-політич-
ні проблеми та стан справ із системою виховання у країні, нею не обме-
жується. «Моя теза така: можна було на цей острів помістити дітей з будь-
якої іншої країни світу, й однак, урешті-решт, вони б заподіяли каліцтво 
одне одному» – так прокоментував замисел роману Ґолдінґ в інтерв’ю Бей-
керу (Baker 1982: 136). Проблема особистого та суспільного, як її форму-
лює у своєму дослідженні Кроуфорд, безперечно, збагачує інтерпретацій-
не поле «Володаря мух», але абсолютність твердження «‘timeless’ literature 
is context-bound and ‘engagement’ is inescapable», покладеного ним в осно-
ву політичного прочитання, викликає застереження, бо конфліктує з ав-
торським універсалізмом, про який ідеться в щойно процитованому фраг-
менті інтерв’ю. Разом з тим, переконливою вважаємо тезу дослідника про 
те, що досліджуючи в романному просторі відносини між особистим та 
суспільним, автор у такий спосіб поглиблює розуміння людської природи і 
висловлює власне критичне ставлення до державних інститутів.

Попри моторошну чуттєву компоненту, образ Джека уособлює доволі 
ймовірний альтернативний сценарій суспільного руху. Вважаємо, що своє-
му існуванню цей романний образ завдячує знов-таки скептицизму Ґолдін-
ґа, котрий, працюючи тривалий час шкільним учителем, добре знався на 
неоднозначній дитячій психології, хоча ще більш важливими були для ньо-
го уроки Другої світової. А як інакше, аніж власною глибокою впевненістю 
в достовірності мотивної частини роману (у тому числі стосовно жорсто-
кості Джека), можна пояснити виняткову наполегливість 42-річного дебю-
танта з Корнуела, котрому з різних причин відмовило 21 видавництво, опу-
блікувати твір. Навіть у «Faber & Faber», яке врешті-решт схвалило рукопис 
роману публікації, не було одностайності. Як згодом пояснював редактор 
Чарльз Монтейт (Charles Monteith), коли він читав рукопис, історія хлопців 
цілковито захопила його – це виглядало вельми реалістично і було зрозумі-
ло йому особисто (Carey: 154). Але інші, серед них директор з продажу 
В. Кроулі (W.J. Crawley), вважали твір «непридатним до публікації» (Сarey: 
158)156. Тут слід згадати і про те, що Ґолдінґ ніколи не був прихильником 
текстової автономії. В інтерв’ю, яке він дав Френку Кермоуду для Бі-Бі-Сі, 
текстову автономію він назвав «суцільною дурницею» (Biles: 54). Ні щодо 

156 До слова, заголовок роману, яким його знає читач, запропонував редактор ви-
давництва Ален Принґл (Alan Pringle), а автор схвалив.
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цього роману, ні щодо наступних письменник не відмовлявся від контролю 
автора над смислами твору. Власне скептицизм автора акцентує у «Воло-
дарі мух» розвінчування ілюзії про добру вдачу людини і представляє, за 
ємним і усталеним визначенням британського літературознавця Рендела 
Стівенсона, «depressing truths about “man and his nature,” and “what  
the novel defines as the “end of innocence, the darkness of man’s heart”» 
(Stevenson: 169).

Вузловим смисловим центром роману, вважаємо, є його розв›язка. 
Якщо чотири протагоністи – це чотири конкуруючі точки зору, чотири сце-
нарії розбудови стосунків із суспільством, то очікуваними є певні підсумки 
щодо їхньої істинності/хибності у фіналі твору. Наприкінці стаються дві 
послідовні події: з’являється морський офіцер, котрий рятує Ральфа за 
мить до вбивства, і вони провадять короткий діалог. Ґолдінґ не стільки за-
вершує оповідь про хлопчиків, скільки її перериває, бо її подальше розгор-
тання так чи так завело б у cul-de-sac, – власне нікому було читати роман. 
З точки зору психології, поведінка всіх чотирьох протагоністів є цілком 
правдоподібною, а з точки зору розвитку сценарію самознищення в біль-
ших масштабах – імовірною. Де знаходиться в романі точка неповернення? 
Щойно воля одного стає важливішою за волю іншого, бо тоді починається 
руйнування волі останнього. Це знову відсилає нас до неопрагматичного 
тлумачення істини. «Важливою є можливість говорити з іншими людьми 
про те, що здається істинним, а не про те, що є істинним насправді» (Рорти: 
225). Цим коментарем Рорті супроводжує аналіз ситуації протагоніста ро-
ману Оруела «1984», але посутньо він резонує із ситуацією ґолдінґівських 
персонажів. Поки триває розмова, жорстокість під контролем, але щойно 
воля Джека домінує над іншими, розмова переривається.

Розв’язка «Володаря мух» – радше поліфонічна, утворена пучком смис-
лів, про це написано багато, нема потреби повторювати. Але є підстави 
долучити ті зауваги, які були вироблені в межах обраної нами інтерпрета-
ційної рамки. Витлумачуючи розв’язку «Володаря мух», маємо згадати ім’я 
давньогрецького драматурга Еврипіда. Зрештою, сам Ґолдінґ спонукає до 
цього, бо в доволі скупому переліку тих, хто справив на його творчість 
найбільший вплив, називає ім’я саме цього класика (Haffenden: 118). Він 
був великим прихильником драми. У розв’язці «Володаря мух» використа-
но драматургійний прийом deus ex machina, що має такі два наслідки. По-
перше, втручанням зовні знімається тупикова ситуація. По-друге, таке 
втручання автором визнається. Скептицизм Ґолдінґа наприкінці – більш 
ніж промовистий: вихід є, але його жоден із протагоністів не запропону-
вав. Уцілів лише Ральф, який залишився поза вибором, поза дихотомією 
Рохи та Саймона і поза жорстокістю Джека. Для уцілілого Ральфа, на нашу 
думку, питання вибору світоглядної моделі не може бути вирішеним уза-
галі. А для читача очевидно, що автор перебуває в пошуку і не виключає 
сценарію, в якому присутня ще одна сила.
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Таксономія сучасного літературного скептицизму

Ґолдінґ не виробляє власної теорії стосовно людської природи. Його як 
скептика, тобто людину, яка розмірковує, цікавить пошук, процес. Грецька 
філософія, християнська доктрина, міфології, новітні філософії – на цьо-
му він добре знався, і напевне йому була близькою та частина філософів, 
яка декларує домінуюче прагнення особистості до «самостворення», – 
його персонажі настільки відмінні, наскільки відмінні сценарії розвитку 
подій на острові, навіть якщо ці альтернативні варіанти поведінки не про-
понують успішного варіанта. За Доуринґом, «моральна поліфонія знахо-
диться у серці його проекту» (Doering 2003: 243).

Моральний скептицизм стосується за визначенням суспільно домовле-
ного, але й виходить за його межі. Як етичну проблему було сформульо-
вано ідею роману письменника 1980 р. «Ритуали плавання», який згодом 
став першим у морській трилогії «До краю землі»: уявити собі обставини, 
за яких людина з сорому вкорочує собі віку.

І насамкінець ще одна заувага щодо сутності скептицизму В. Ґолдінґа. 
Вважаємо, його визначають такі фактори: емпіричний досвід автора, релі-
гійність (у зображенні крайнього ступеня жорстокості, що постає не лише 
глибинним несвідомим, а й очевидним злом), платонізм (поклик на уявлен-
ня про те, що світ та самість наділені іманентною природою) та метафізич-
ний пошук (він увиразнюється у розв’язці). Відносини між метафізикою та 
скептицизмом у романістиці 1950-х і згодом у 1980-х (про роман «Паперові 
люди» йтиметься в Розділі 4) є складними – й у зв’язку з власною супе-
речливою рефлексією автора, і в контексті сучасної філософії. Сучасні 
філософи закликають поменшувати «метафізичну потребу». У розумінні 
Ричарда Рорті та Ісайї Берліна, метафізика є частиною так званої плато-
ністсько-кантіанської традиції. У своєму есеї «Дві концепції свободи» Бер-
лін виступив проти «розщеплення особистості на дві: на трансцендентного 
пана та емпіричний пучок бажань і пристрастей» (Berlin: 134)157, але завер-
шив есей словами письменника: «Усвідомлювати відносність своїх пере-
конань і все ж незворушно стояти за них – ось чим цивілізована людина 
відрізняється від дикуна». Берлін так прокоментував процитоване ним: 
«Мабуть, вимагати більшого, ніж це, – глибока і нездоланна метафізична 
потреба, але дозволяти їй спрямовувати наші дії – симптом не менш глибо-
кої, але куди більш небезпечної моральної і політичної незрілості» (ibid.: 
172). Тож спрямований на ту чи іншу систему переконань скептицизм – 
якість людини цивілізованої, а сучасна метафізика є щонайменше вмотиво-
ваною. 

Таким чином, моральний скептицизм у «Володарі мух» ставить під сум-
нів існуючі інституційні механізми, що стають на заваді дотриманню «базо-
вої моральності», але ще більше актуалізує ті фактори, які пов’язані з при-

157 Примітно, що перш ніж утілитися в есей, «Дві концепції свободи» були про-
мовою І. Берліна, яку він виголосив, вступаючи на посаду професора Оксфорд-
ського університету, що засвідчує засадничу цінність цієї праці для нього самого.
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родою людини. Скептичне мислення автора реалізується в аналізованому 
романі цілою низкою поетикальних засобів, передовсім це плюральність та 
наративні стратегії, які її підтримують, а також апеляція до знакових моде-
лей когерентності – як літературних моделей, так і моделей реальності, 
суґестованих у них; діалогічність; принцип антитетичності та конфліктнос-
ті; полісемантична розв’язка. 

Ті літературно-художні практики, які проблематизують моральність як 
зовнішню вимогу, як універсальний код поведінки, вироблений у суспіль-
стві, з точки зору її змісту, інституційної ефективності, того, наскільки 
вона враховує антропологічну складову та трагічні уроки ХХ ст., можуть 
бути зараховані до маніфестацій морального скептицизму. А це, окрім «лі-
тератури жорстокості», ті романи, які досліджують та вказують на мотиви 
драматичних помилок людини – як індивідуальних, так і колективних. Вва-
жаємо, цей різновид скептицизму спонукає до усвідомлення того, що мо-
ральність чи базова моральність залишається предметом розмови, її не від-
кинуто в ту епоху, яка наполегливо та демонстративно визначає себе через 
епістемологічний релятивізм. 
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Здійснений у межах Розділу 3 аналіз одинадцяти романів має за наслі-
док вироблення таксономії літературного скептицизму в сучасному бри-
танському романі. Доцільним підходом до систематизації романних прак-
тик у межах цього явища є поділ на чотири типи: епістемологічний, релігій-
ний, феміністичний та моральний. Кількість виокремлених типів не оста-
точна, але вони утворюють той фундамент, який необхідний для подальшо-
го вивчення і концептуалізації літературного скептицизму в сучасному 
романі, і не лише британському. Межі чотирьох типів можуть бути про-
никними, як-от релігійний та моральний, релігійний та епістемо логічний 
чи феміністистичний та епістемологічний. Можемо констатувати перевагу 
поміркованого (mitigated) скептицизму над радикальним у романістиці як 
представників старшого повоєнного покоління письменників (Д. Лессінґ, 
В. Ґолдінґ, Д. Лодж, М. Бредбері), так і тих, кого зараховують до «late-
twentieth-century fiction» (Дж. Барнс та Ґ. Свіфт). Це узагальнення щодо 
модальності скептицизму так само стосується й поезії Філіпа Ларкіна – 
знакової постаті в літературі Великої Британії починаючи з 1950-х.

Теоретичні узагальнення цього розділу пов’язані, крім того, з пробле-
мою наступності літературного скептицизму. Аналітика одинадцяти рома-
нів підтверджує концепцію Маркуса Конлі про інтерес до епістемології як 
трансісторичної жанрової ознаки британського роману. Це, по-перше, 
уточнює складні ґенетичні зв’язки, які існують між сучасним романом та 
романом XVIII, XIX та 1-ї пол. ХХ ст., і, по-друге, є контраргументом хиб-
ному розумінню літературного скептицизму 2-ї пол. ХХ – поч. ХХІ ст. як 
явища епохи (пост)постмодернізму виключно, а це несправедливо звужує 
конфігурацію його витоків та значень.

Поетика скептицизму дає відповідь на запитання, якими є взаємовідно-
сини між скептицизмом та його репрезентаціями в художньому творі. Така 
відповідь є тричастинною. 

1. Письменники, з якими ми пов’язуємо явище літературного скепти-
цизму в сучасному британському романі і які є осердям інтересу в 
цій розвідці, ніколи не прагнули створити філософську школу, однак 
їхні романні практики вказують на притаманний їм схожий спосіб 
міркування. Невід’ємною частиною останнього є сумнів, причому не 
той, що прямує до зречення від істини, а той, що готовий ретельно 
з’ясовувати межі різних точок зору, – він релятивізує істину, але не 
відмовляється від неї або таке заперечення є доволі кволим. Означе-
ний скептицизм організовує структуру роману чи його окремі части-
ни через розмаїття поетикальних інструментів. 

 Не доводиться говорити про набір формальних механізмів чи прийомів, 
спільний для всіх авторів, радше проведений аналіз романів спонукає 
закцентувати увагу на використанні кожним із авторів художніх інстру-
ментів, які, будучи складовою самобутнього стилю письменника, мо-
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жуть бути кваліфіковані і як ті, що є механізмами втілення його скеп-
тицизму. У нашому дослідженні було зроблено акцент на авторському 
скептицизмі, таким чином, ми виходимо з того, що авторський скепти-
цизм (у певних межах, звичайно) управляє текстом роману.

 Художнім утіленням базової моделі скептицизму як парадоксально 
конструктивної є діалог. Два відмінні голоси, обидва переконливі, 
перебувають у процесі з’ясування позицій, взаємообміну, радше ніж 
виробляють висновки. Юлія Кристева дає влучне визначення наслід-
ків застосування діалогу у зв’язку з його сутністю: «Рух між двома 
полюсами, що його створює діалог, безповоротно виганяє зі сфери 
наших філософських інтересів проблеми каузальності, фінальності і 
т.п., таким чином у поле зору діалогічного принципу потрапляє розу-
мовий простір, незмірно ширший за простір роману як такий. Ймо-
вірно, не стільки бінаризм, скільки саме діалогізм стане основою ін-
телектуальної структури нашого часу» (Кристева: 454). У сучасному 
британському романі «сократівський діалог» реалізується на струк-
турно-композиційному рівні, у дистрибуції персонажів, на семантич-
ному рівні, функціонує як текстовий елемент – діалоги між персо-
нажами чи внутрішній діалог персонажа. Важливо, що сократівська 
істина, яка виникає із діалогічних відносин між співрозмовниками, є 
взаємовідносною.

 Романною стратегією уникнення фінальності знання про світ є роз-
будова «скептичного середовища», що передбачає наявність не-
надійного наратора, зміну наративних рівнів, розмивання меж між  
реальним і уявним, відкритий фінал з висновком про неможливість 
висновку як такого. Крім того, паратекст у своїй комунікативній 
функції може бути інструментом скептичного, тоді він на смислово-
му рівні полемізує з основним текстом або задає діалогічність як сцена-
рій відносин з текстом. «Скептичне середовище» конструюється в 
романі і завдяки використанню тропів – іронії, оксиморона, метафо-
ри, різних видів метонімій, синекдохи тощо. Скептична фокалізація –  
ще один ефективний інструмент моделювання.

2. Скептицизм притаманний назагал романному дискурсу. М. Бахтін го-
ворив про те, що характерною рисою роману є його здатність вклю-
чати різноманітність – «авторське мовлення, мовлення оповідачів, 
вставні жанри, мовлення характерів» – у діалогічне плетиво взаємо-
відносин (Bakhtin: 263). Скептицизм, який відмовляється вважати 
лише один кут зору вірним й істинним, зумовлює переключання між 
різними регістрами – комедією, трагедією, психологічним реалізмом, 
сатирою тощо. Ці переключання між жанрами ми спостерігаємо в 
аналізованих романах. 

3. Літературний скептицизм актуалізується і в рецепції читача, а це по-
требує до вище зазначених додати ті репрезентації та механізми 
скептичного, які виникають як наслідок читацького сприйняття.
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«НЕСКЕПТИЧНИЙ»	ПОЛЮС	  
У	СУЧАСНОМУ	БРИТАНСЬКОМУ	РОМАНІ:	

СТРАТЕГІ Ї 	РЕАЛІЗАЦІЇ	

Справжній скептик з недовірою ставиться 
не тільки до своїх філософських переконань, 

але й до своїх філософських сумнівів, 
однак ніколи не відмовляється від 

безневинного задоволення, яке можуть 
принести йому і ті, і ті. 

Девід	Г’юм

Дослідження літературного скептицизму в сучасному британському 
романі не обмежується з’ясуванням механізмів художнього моделювання 
скептичного, оскільки скептичне передбачає і нескептичний полюс. На по-
значення сукупності тих художніх засобів та практик, які формують не-
скептичний полюс, скористаємося набутками американського дослідника 
Марка Уоллеґера. Він, своєю чергою, відштовхується від місткого образу, 
що його виробив британський природознавець Томас Г. Гакслі, коментуючи 
скептицизм Декарта. В есеї, який увійшов до збірки «Методи та результа-
ти» (1894), Гакслі пише: «Людина зі здоровим глуздом, коли розбирає свій 
будинок, аби перебудувати його на кращий, завжди потурбується про 
якийсь прихисток (shelter) на той час, поки триватиме робота» (Huxley 
1894: 171). Такі тимчасові чи альтернативні «прихистки» (sheltered retreats) 
на літературному матеріалі (романістиці Дж. Конрада) досліджує Уоллеґер 
і висновує, зокрема, про те, що для Конрада найнадійнішим прихистком є 
власне літературна творчість (Wollaeger: 2) – вона пригнічує скептицизм і 
таким чином уможливлює вибудову фікційних світів, у яких рішення мо-
жуть бути віднайдені, а вічність доведена. До нескептичного зараховуємо 
також ті механізми, котрі дозволяють уникнути наближення до тотального 
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сумніву, який може стати неподоланним викликом скептицизму; очевидно, 
що нестриманий скептицизм (на противагу «розумному», «оптимістично-
му», «мудрому» тощо) веде до висновків, які є як неcпро стов ними, так і 
абсурдними. 

Якщо британські романісти, як ми побачимо в Розділі 4, хочуть вийти за 
межі скептицизму, то британська філософія – класична і новітня – підказує 
спосіб, у який це можна зробити. Три британських філософи – Д. Г’юм, 
М. Оукшотт, І. Берлін – леґітимізують дуалізм скептичного та нескеп-
тичного. 

Г’юм пропонує таку модель скептицизму, яка імпліцитно містить не-
скептичний полюс, і хоч би чим було це нескептичне, воно завжди мається 
на увазі (D.F. Norton, R. Read, K.A. Rickman). Аби подолати той скептицизм, 
який готовий відкинути будь-яку віру, будь-які міркування і який не може 
вважати будь-яку точку зору ймовірнішою чи правдоподібнішою за інші, 
слід, як наставляє засаднича праця філософа «Трактат», звернутися до 
природи (Г’юм: 258). В «Анотації», яка узагальнює ключові тези, автор на-
голошує на тому, що філософія перетворила б його на пірроніста, якби не 
велика сила природи. Природа приносить порятунок, не вирішуючи «вель-
ми небезпечну дилему», а зневажаючи нею. За Г’юмом, скептицизм, який 
дійшов до певної точки – до основи речей, ураз поступається утвердженню 
того, що речі є такими, якими вони є. (Цей поворот посутньо і структурно 
споріднений з несподіваною розв’язкою. Письменницький інтелектуалізм, 
прак тикуючи скептицизм, у певний момент, а саме в момент крайньої точ-
ки так само, або доходить до тотального скептицизму, нігілізму, Cьоранової 
апології зречення, або долає його, роблячи різкий поворот, споріднений з 
поворотом Г’юма). Таким чином, Г’юмів концепт природи – це прихисток, 
який хоч сам не є альтернативною ідеєю, зцілює від «філософської мелан-
холії», від «химер».

Ще однією варіацією прихистку, на думку Майкла Оукшотта, є релігія.  
І хоча ім’я видатного британського філософа ХХ ст. асоціюється передов-
сім із новітньою теорією скептицизму, в останнє десятиліття свого життя у 
1980-х філософ із сумом відзначав, що його найбільшим бажанням було 
повернення до релігії й написання праці з питань теології. Про цей, на 
перший погляд, парадоксальний, стан справ філософ розмірковує в «Есеї 
про відносини між філософією, поезією та реальністю», що ввійшов до 
його посмертної збірки. Оукшотт, «розпізнавши» межі скептичного, кон-
статує наявність двох паралельних структур – скептицизму та віри. 

Третім можливим варіантом прихистку ще один британський філософ 
Ісайя Берлін бачить метафізику. Виступаючи проти «розщеплення особис-
тості на дві – на трансцендентного пана та на емпіричний пучок бажань та 
пристрастей» (Berlin: 134), Берлін усе ж визнає «глибоку і нездоланну ме-
тафізичну потребу» людини, її прагнення до трансцендентного (ibid.: 172).
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Сучасні британські письменники-романісти, котрі практикують помір-
кований скептицизм, виробляють кожен свій варіант(и) виходу з «Г’юмового 
кола» (за Паничем) чи уникнення того скептицизму, який загрожує стати 
ще більш крайнім. Ці авторські варіанти є предметом аналізу в Розділі 4. 
Але перед цим дозволимо собі ще одну заувагу, вона стосується британ-
ського роману 2-ї пол. ХІХ ст. У романі Джордж Еліот «Міддлмарч» (1872) 
читаємо: «Скептицизм, як ми знаємо, не може бути до кінця застосований, 
інакше життя зайде в ступор: ми маємо у щось вірити і щось робити, але як 
би це щось не називалося, це, зрештою, наше власне судження, навіть якщо 
воно видається найбільш рабським покладанням на когось іншого» (Eliot: 
272). Межі скептицизму, окреслені англійською письменницею наприкінці 
ХІХ ст., вочевидь відмінні від тих меж, що їх окреслюють сучасні англійські 
романісти. Якщо для Еліот це означає в тому числі «slavish reliance on 
another», що передбачає прийняти модель іншого, то через сто років і біль-
ше письменники більше схильні пов’язувати альтернативу скептичного з 
іншими практиками. Для письменника тієї доби епістемологічне завдання 
бачиться як вирішуване, для письменника сьогодення теза щодо знання ін-
шого не виглядає такою певною, викликає не менше скептицизму та з пи-
тання про межі скептичного переходить у питання про можливість віднай-
дення істини взагалі. Цими практиками є ностальгія, релігія, давні містичні 
практики.

26.  Нескептична ностальгія:  
«Золотий зошит» та «Альфред та Емілі» Д. Лессінґ 

Важливим елементом «нескептичного» полюсу в прозі Лессінґ є, гадає-
мо, ностальгія. Ностальгійний аспект у романістиці письменниці особливо 
активно розробляється західним літературознавством щонайменше деся-
тиліття, і наразі він залишається актуальним, про що свідчать роки виходу 
ключових праць британських та американських дослідників із цієї проб-
лематики: Р. Рубенштейн, Е. Ріду, Д. Уолдер (2001, 2011, 2011, відповідно). 
У них застосовано феміністичній, психологічний підходи та постколоні-
альна теорія. Наше дослідження ностальгії та її функціональності фунду-
ється на сучасному, більшою мірою інтердисциплінарному теоретичному 
підґрунті і не обмежується згаданими інтерпретаційними методами. Оби-
раючи серед розмаїття вироблених на сьогодні концепцій ностальгії, керу-
ватимемося логікою самого роману. Останнє, до слова, спонукає також до 
залучення біографічного чинника під час аналізу. 

Попри сталий і тривалий літературно-критичний інтерес до ностальгії, 
доводиться констатувати його пожвавлення в останні десять-двадцять ро-
ків, почасти через потребу сформулювати специфіку ностальгії, виходячи 
з логіки сучасної культури (Л. Гатчієн, Ф. Джеймісон). На думку М. Бредбе-
рі, «спроба вибудувати серйозний художній міст між деконструктивним 
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сьогоденням і непростим минулим залишається дуже важливою для сучас-
них британських романістів», таких як П. Акройд, А. Байатт чи Л. Кларк 
(Бредбері: 343), і ця так звана «прихована ностальгія» (там само) теж праг-
не зрозуміти саму себе. Так само актуальними є ті розвідки, котрі дослі-
джують якості ностальгії, що притаманні англійському роману XVIII та 
ХІХ ст. (зокрема, Е. Коулі, Т. Ваґнер, Н. Деймса). Якщо останні оперують 
радше усталеними значеннями ностальгії, то теоретики постмодернізму 
розширюють семантику поняття новітніми підходами. Наукові пошуки три-
вають, і говорити про остаточні визначення, щó таке ностальгія і як вона 
конструюється у тексті, поки не доводиться. 

Нас цікавить ностальгія – її конститутивні ознаки, функції – у контексті 
літературного скептицизму як спосіб формування нескептичного полюсу в 
художньому творі. Для аналізу ми обрали два романи автора – «Золотий 
зошит» (без цього програмного, етапного твору Лессінґ наші висновування 
про доробок письменниці були б неповними) та «Альфред та Емілі». 

Перший об’єкт аналізу – «Золотий зошит» (The Golden Notebook, 1962). 
Для текстового аналізу виокремлено три показові, з огляду на поставлене 
завдання, фрагменти роману. Центром усіх трьох, як і осердям дієгезису 
«Золотого зошита», є образ Анни Фріман Вулф – письменниці, інтелекту-
алки, розлученої жінки, котра сама виховує доньку. У свої сорок років 
вона дотримується принципу «уникати книжної мудрості та правил», який, 
зрештою, спонукає її до власного постійного пошуку. Анна, сказати б, спов на 
реалізує домінуюче бажання особистості до «самостворення». За переко-
наннями жінка радше «антитрадиціоналістка», бо й комуністам тривалий 
час симпатизує, й реалізує новий сценарій емансипованої жінки з акцента-
ми «розкутих» 1950-х. Анна мешкає з донькою Дженет у лондонській квар-
тирі, а право жити на власний розсуд забезпечує собі фінансовою неза-
лежністю, що прийшла разом із виходом у світ її першого і поки єдиного 
роману «Рубежі війни» (Frontiers of War) – він одразу став бестселером.  
І хоч саме літературна діяльність (точніше гонорар від величезних накладів 
роману, що його було перекладено багатьма мовами) дозволяє Анні вести 
той спосіб життя, який вона для себе обрала, подальшу кар’єру письменни-
ці вона відкидає, запевняючи себе і своє доволі «герметичне» середовище, 
що не напише більше жодного роману, бо, переконана, має на це вагомі 
підстави. Таке радикальне, як на успішну письменницю, рішення – відмови-
тися від літератури та пошукати собі іншу працю, тим паче, що час лише 
додає аргументів, адже донька переїздить до закритого навчального за-
кладу, а це позбавляє потреби у надмірному клопотанні Анни по господар-
ству, – лише на позір є проявом рішучості, насправді ж упродовж усього 
часу залишається хіба що у статусі інтенції. Це по-перше.

По-друге, Анна таки пише – робить записи в зошитах. Цих зошитів  
декілька і вони різних кольорів. У чорному вона фіксує перипетії свого 
життя, коментує літературну ситуацію, висловлює власні погляди на літе-
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ратуру, і на роман, зокрема; червоний зошит покликаний відтворювати по-
літичне життя Анни у зв’язку з її участю в діяльності компартії Великої 
Британії, сумнівами і виходом із її лав; жовтий є спробою написати історію 
про себе в більшій історичній перспективі, ніж це передбачено форматом 
чорного зошита, делегувавши події власного життя вигаданому персонажу 
на ім’я Елла, її вона робить протагоністом повісті «Тінь третього»; синій 
зошит, що найбільше зосереджений на психологічному розладі Анни, спо-
внений психологічної насиченості, складних психоаналітичних лабіринтів. 
Поділ на кольори відображає внутрішню фрагментарність Анни. Чотири 
зошити, треба розуміти, і є корелятами тих чотирьох частин, на які розпа-
дається сутність жінки. «<…> вона усвідомлює, що мусить відділяти явища 
одне від одного, через страх перед хаосом, безформністю – через роз- 
лад» (7)158. Так коментує структуру і особливість нарації в романі сама Лес-
сінґ у передмові, яка хоч і з’явилася через дев’ять років після виходу рома-
ну, однак відтоді стала його невід’ємною частиною. Лессінґ, вважаючи 
себе письменницею хаотичної доби, доби, яка розпадається на частини, 
центральному персонажеві роману делегувала таке бачення стану справ. 
Коментарі щодо фрагментарності, хоч цими не вичерпуються, завершу-
ються у п’ятому, так званому золотому, зошиті – синтетичний за задумом, 
він має об’єднати окремі частини в єдине ціле. Завершується щоденник – 
завершується роман, насамкінець жінка таки сідає писати новий роман. 
Поділ на чотири виміри є все ж умовним, бо визначені іпостасі внутріш-
ньої екзистенції часто-густо перетинаються, співдіють, у тому числі на рів-
ні нарації, навіть якщо формально нараторці назагал удається дотриматися 
обраного формату.

Записи в зошитах сповнені потужної емоційної напруги, надмірної чут-
тєвості, психологічної щільності й насиченої інтелектуальної рефлексії. 
Героїня багато розмірковує про літературу і визначає її як «аналіз того, що 
вже сталося» (210). Важливим аспектом наративізації життєвого досвіду, 
відтак, постає проблема встановлення відносин між минулим та теперіш-
нім часом. Власне через те, що нараторка перебуває в постійному процесі 
згадування, у нарації завжди наявні два, а то й три часи – час, коли відбу-
валися події (він найбільш імпліцитний), час, коли вони були зафіксовані, і, 
нарешті, час, коли нараторка перечитує записи. Стосунки між теперішнім 
і минулим мають у романі різну якість – це й іронія, і ностальгія тощо. 

Ностальгія має багато аспектів, відтак може виконувати різні функції. 
Найперше звернімося до значень ностальгії у зв’язку з етимологією слова, 
що зафіксована у словнику. У перекладі з давньогрец. nostos – повернення 
додому, algos – біль (до цих значень ми ще повернемося). Великий тлу-
мачний словник сучасної української мови фіксує такі значення лексеми: 
1. Болісна туга за батьківщиною. 2. Туга за минулим, за тим, що минуло, за 

158 Тут і далі у главі цит. тексту роману «Золотий зошит» за: Lessing D. The Golden 
Notebook. – L.: Harper Perrenial, 2007.
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пережитим. Відповідна стаття оксфордського словника англійської мови 
подає такі значення: 1. A sentimental longing or wistful affection for a period 
in the past. 2. Something done or presented in order to evoke feelings of 
nostalgia. Як бачимо, в обох мовах ідеться про глибокий емоційний досвід. 
Відмінність полягає в тому, що в українській мові значення ностальгії 
пов’язані з часом та простором, у той час як зафіксовані в англійському 
словнику – радше часово-орієнтовані. Водночас, аналіз ґенези та розвитку 
концепту ностальгії, бодай навіть побіжний, засвідчує ще розмаїтішу се-
мантику. 

Що ж таке ностальгія? Відповіді на це запитання різняться в часі, бо 
часово детермінованими є концепції ностальгії. Семантика цього концепту 
дедалі збагачується, наснажуючись численними сучасними парадигмами, 
що можуть доповнювати одна одну чи суперечити одна одній. В есеї 
1998 р. «Іронія, ностальгія та постмодерн» Лінда Гатчієн фіксує «теперішні 
дуже напружені стосунки між постмодерною іронією та ностальгією», ви-
знаючи, що до цього часу й сама «відкидала ностальгійний вимір пост-
модерну на користь іронічного»159. Назва есею обіцяє подолати прогалину 
й відшукати способів примирення цих двох різних категорій, які раніше 
мислилися дослідницею радше як послідовні в часі. Наприкінець пошуку 
Гатчієн звітує про те, що дібраний нею «кут зору не лише засвідчує, що 
іронія та ностальгія йдуть рука в руку в постмодернізмі, але можливо так 
було і набагато раніше» (ibid.). Результатом пошуку стає вироблення ав-
торської концепції так званої «іронізуючої ностальгії» (ironіzing nostalgia). 
Цей концептуальний оксюморон має стати відповіддю Гатчієн тим теоре-
тикам культури (зокрема, Тобі Янґу та Тому Вандербілту), котрі звітують 
про кінець іронії і формулюють натомість сім типів ностальгії, що прихо-
дять на зміну іронії, і тим, хто ностальгією наповнює все минуле (Дейвід 
Ловенталь, приміром). Особливо цінним у дослідженні Гатчієн є застосо-
ваний нею історичний підхід. Канадська дослідниця розпочинає свою роз-
відку з екскурсу в розвиток семантики цього поняття і лише після цього 
презентує різноманітні сучасні підходи, що, втім, постають як платформи 
для їх критичного осмислення самою дослідницею. 

Уперше слово «ностальгія» подибуємо в дисертаційному дослідженні 
1688 р. з медицини – на позначення почуття гострої глибокої туги за до-
мом, що її переживали швейцарські місіонери, перебуваючи далеко від рід-
ної домівки. Ця суто медична конотація з часом стерлася, але не до кінця, 
з огляду на інтерес сучасних психоаналітиків до ностальгічних переживань 
та відмінність у тому, що те, що колись вважалося медичною недугою, нині 
перетворилося на стан душі. Концептуалізації ностальгічного досвіду осо-
бистості у зв’язку з новітніми психоаналітичними підходами допомагають 
встановлювати зв’язки між власною ідентичністю та пам’яттю (Peters 1985). 

159 Тут і далі цит. тексту есею за його електронною версією. – Available at: http://
www.library.utoronto.ca/utel/criticism/hutchinp.html
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Вважаємо, що ті значення ностальгії, які актуалізуються в романі «Зо-
лотий зошит», не можуть бути обмежені постмодерністською естетикою 
чи психоаналізом, а мають послуговуватися різноманітними інтерпрета-
ційними стратегіями, які вироблені на сьогодні, їхній вибір має визначати-
ся радше логікою самого роману та його паратекстуальними елементами. 
Нам імпонує вельми поміркована позиція М. Бредбері щодо «характеру» 
«Золотого зошита», яка якраз дозволяє уникнути хибних звужень (Бредбе-
рі: 342–344). 

Звернемося до аналізу вибраних фрагментів. Перший епізод є части-
ною чорного зошита і пов’язаний з подіями довкола екранізації роману 
Анни Вулф «Рубежі війни». Із цього приводу вона зустрічається з продюсе-
рами майбутньої кінострічки. Сюжет бестселеру утворює трагічна історія 
кохання англійця Пітера Кері та африканської дівчини. Пітера, на якого 
чекала «блискуча академічна кар’єра в Оксфорді», через події Другої сві-
тової війни управління Королівських військово-повітряних сил відряджає 
до Центральної Африки на курси підготовки пілотів. Там чоловік зна-
йомиться з місцевою дівчиною, молоді закохуються одне в одного. Але їхні 
почуття не мають майбутнього, – подібний альянс неможливий через кла-
сову та расову упередженість середовища, у якому закохані змушені ро-
бити свій вибір. Вони цілком свідомі цього навіть тоді, коли домовляються 
про зустріч в Англії одразу після завершення війни. Розв’язка роману – очі-
кувано сумна. 

І ось лише тепер, коли Анна переглядає синопсис майбутньої кіно-
стрічки, вона усвідомлює, щó насправді стало запорукою успіху роману і 
тут на батьківщині, і за кордоном, ще й викликало інтерес до нього в кіно-
продюсерів. 

The novel is ‘about’ a colour problem. I said nothing in it that wasn’t true. But the 
emotion it came out of was something frightening, the unhealthy, feverish, illicit 
excitement of wartime, a lying nostalgia, a longing for licence, for freedom, for the 
jungle, for formlessness. (77) 

Виявляється, не гостра расова проблема, підсилена сильним почуттям ко-
хання, як вона вважала раніше, стала запорукою успіху роману, а почуття 
ностальгії, яке він викликає. Разом із усвідомленням цього прийшло обу-
рення. Анна дотрималася правдивості у фактажі (ми не знаємо напевне, 
тому покладаємося в цих висновках на нараторку), але ця нарація все ж не 
утримала правди. Літературно-художня реконструкція знівелювала гостро-
ту расової проблеми та її травматичні наслідки для закоханих, натомість 
витворила «прагнення до свободи, до джунглів, до відсутності форми». Як 
наслідок, оповідь суґестує «оманливу ностальгію», до того ж усупереч волі 
нараторки. І зараз, і згодом Анна нарікатиме, що не має контролю над тим, 
щó і як пише. Очевидно, викривлення, зміщення акцентів виникає у про-
цесі трансформації факту. Ще одним формуючим наслідком наративізації 
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життя, який вона фіксує, є ностальгія, «оманлива ностальгія», яка не є ми-
нулим, а лише враженням від минулого. Це якраз найбільше бентежить 
Анну-письменницю тепер, коли вона розмірковує про екранізацію свого 
твору: «It is so clear to me that I can’t read that novel now without feeling 
ashamed, as if I were in a street naked. <…> It is an immoral novel because that 
terrible lying nostalgia lights every sentence» (ibid.).

Естетичні оцінки Анни, котра через роки перечитує свій роман, усклад-
нюються етичними наслідками, бо «оманлива ностальгія» перетворює твір 
на аморальний, тобто в її розумінні такий, що не просто спотворює правду, 
а не є правдою взагалі. За цим конфліктом прочитується позиція Лессінґ, 
котра у 1950–1960-ті роки акцентувала відповідальність письменника за 
написане ним. Та очевидно, що металітературне письмо вона не осмислю-
вала тоді як таке, а воно було експериментом, пошуком навмання нової 
форми, спробою розпізнати межі реалістичного письма, апологетом якого 
вона залишалася довгий час. Поки ж роман (story) і правда (true) як ан-
титеза стають об’єктом подальших рефлексій головної героїні «Золотого 
зошита». 

Перший фрагмент актуалізує ще один важливий аспект ностальгії, а 
точніше її якість: емоційну напругу. Анна Вулф усвідомлює, що перш ніж 
сісти за новий роман, мусить «розпалити цю емоцію» (whip up that same 
emotion) – вона допоможе у створенні роману, художньої оповіді на про-
тивагу «репортажу», маючи на увазі об’єктивне, наскільки це можливе, 
відтворення подій, для якої такий стан лише перешкода. Емоція, враження 
від факту минулого, а не власне факт – це і є суть ностальгії. Такі висновки 
Анни споріднюють ностальгію з уявою, – обидві посилюють враження і 
сприяють акту творення. «And it is extraordinary how, as the nostalgia 
deepens, the excitement, ‘stories’ begin to form, to breed like cells under  
a microscope» (78). Сюжети, романи «множаться, як клітини під мікро-
скопом», вони – «збудження, хвилювання», що є наслідком ностальгії, яка 
посилюється. Подальші роздуми Анни підсилюють дилему: або романна 
оповідь, або правда. Але ностальгія має межі, і тоді йдеться про складні 
відносини між ностальгією та вигадкою. 

Ще один важливий аспект ностальгії – емоції, вони не лише сприяють 
творчому акту, а й самі стають нею. Осмислена, ця потужна творча сила 
може стати спонукою до дії, мотивацією до дії. І цього теж Анна свідома, 
коли каже: «This emotion [nostlagia] is one of the strongest reasons why wars 
continue» (ibid.). Викликаючи і підтримуючи емоцію цього разу в читача, 
роман Анни свідомо чи несвідомо реанімує ідею війни. Це, власне, і спричи-
нює почуття сорому в письменниці і відчуття того, що вона скоїла злочин. 

Таким чином, у першому епізоді ностальгія має декілька функцій. По-
перше, вона є важливою і невід’ємною складовою наративізації життя, 
трансформації подій життя в події роману і в такій функції бере участь у 
формуванні образу минулого. По-друге, ностальгія може бути етичною 
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проблемою, і в такому сенсі твір літератури стає носієм моральних ціннос-
тей і детермінує вибір читача – свідомо чи не свідомо. По-третє, ностальгія 
може бути і наслідком, і причиною дії. 

Якщо в першому фрагменті роздуми про «оманливу ностальгію» спо-
нукають головну героїню до міркувань про фактуальне та фікційне, то 
проблематичність збереження минулого поступово змінюється іншим ви-
кликом – адекватного сприйняття минулого й актуалізації його значення 
для теперішнього стану героїні. І в такому сенсі ця проблема не може бути 
вирішена, як не може бути зведена до нуля дистанція між явищем життя, 
первинною рецепцією цього явища і рецепцією через роки, яка насправді 
є реакцією не на саму подію, а на первинну рецепцію. Варто було б гово-
рити про більш складну формулу образу Анни, про, сказати б, «парадигма-
тичний конструкт», утворений не лише горизонталлю – фрагментарністю, 
яку вона називає хаосом або «різними Аннами», а й про вертикаль, яка 
відображає етапи її становлення. Очевидно, що ностальгія задіяна не лише 
по горизонталі, а й по вертикалі і сприяє експлікації нових смислів.

Обраний нами другий фрагмент для аналізу теж бере участь у налаго-
дженні відносин між теперішнім і минулим. Нарація спрямовується в роки 
молодості героїні. Анні необхідно повернутися туди, аби відтворити ті по-
дії в готелі Машопі, які трапилися з нею та з іншими членами групи пред-
ставників британського лівого руху, що прибули до Центральної Африки, 
аби «to draw the African masses into militant action» (98), щоб «подолати 
расизм» і «чорний націоналізм». Ці події стали претекстом «Рубежів вій-
ни». Молоді люди щиро, з молодечою відкритістю захопилися ідеєю зміни-
ти світ, вони були готові зробити світ кращим, але декілька місяців пере-
бування в Африці змусили їх лише осяйнути утопічність власних намірів. 
Окрім суспільно-політичного, у Анни був ще один досвід в Африці, це її 
найбільше кохання життя – Пол. Відтоді про нього вона згадує повсякчас.

У пошуках правди Анна перечитує свої записи про події в готелі Машо-
пі. І робить це вперше за всі роки. Ефект від прочитаного такий самий, як 
і від перечитування власного роману через роки, – вона глибоко вражена і 
збентежена: «It’s full of nostalgia, every word loaded with it, although at the 
time I wrote it I thought I was ‘objective’. Nostalgia for what? I don’t know» 
(150). Знову ностальгія, але за чим? Те, що колись бачилося як «об’єктивне», 
на часовій відстані видається суб’єктивним. Французький філософ, дослід-
ник ностальгії Володимир Янкелевич у праці «Необоротне і ностальгія» 
акцентує значення суб’єктивного у природі будь-якої ностальгії: «носталь-
гія тим гостріша, що менше для неї об’єктивних передумов» (Yankélévitch 
1974: 1).

Because I’d rather die than have to live through any of that again. And the ‘Anna’ 
of that time is like an enemy, or like an old friend one has known too well and 
doesn’t want to see. (150)
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Події, що про них ідеться в записах Анни, і власне записи сповнені часової 
дистанції, а це вимусило нараторку до інтерпретації подій, а не до їх 
відтворення. Ностальгія – посутньо оцінна і маркує події минулого як такі, 
що тішили. Анну тішили тоді і її участь у подіях світової історії, і пристрасне 
кохання до чоловіка. Але «Анна того часу» для Анни теперішнього часу – 
«як ворог», небажаний гість. «Анна тепер» по-іншому оцінює ті події, обу-
рюється оцінці «Анни того часу», бо вона інтерпретаційна, та навряд чи 
усвідомлює, що така її реакція зараз – це лише ще одна інтерпретація. Зри-
нають рядки з поезії Ліни Костенко «Звичайна собі мить» з характерною 
градацією. 

Оця реальна мить вже завтра буде спомином,
А післязавтра – казкою казок.
А через півжиття, коли ти вже здорожений,
це нереальна мить – як сон серед садів!

Отже, ностальгія взяла участь у створенні картини світу, відтвореної у 
записах протагоніста, і в такий спосіб зафіксувала цей попередній стан і 
засвідчила зміни, які відбулися в міжчассі. Таким чином, ностальгія бере 
участь в оцінці як минулого, так і теперішнього стану справ. Крім того, 
перечитування Анною записів подій у Машопі спонукає її маркувати нос-
тальгію не лише як суб’єктивний фільтр, а й як форму. «The form of that 
piece, about what happened in Mashopi, is nostalgia» (210). 

Є в цієї ностальгії і конкретно-історичний фактор. Образ минулого 
стає образом теперішнього, коли письменники «обертаються назад». Го-
тель Машопі перетворюється на втілення ідеї англійськості – втішливої і 
руйнівної водночас. Ностальгію за втраченою англійськістю можна роз-
глядати і «як відповідь на повоєнну тривогу щодо англійської ідентичності, 
тривогу, що пов’язана з розпадом Британської імперії та напливом нових 
емігрантів з країн Співдружності» (Bazin 2008). Як письменниця, Анна 
осмислює життя у власних визначеннях, вона цілком зосереджується на 
приватному досвіді, але в певний момент нарації приватне стає частиною 
загального.

Текст роману актуалізує ті значення ностальгії, які позначають фізич-
ний стан, а це повертає до семантики, закладеної в етимологію, до давньо-
грецького algos, тобто біль. Нераз подибуємо в тексті «nostalgic pain» чи 
«lying pain of nostalgia». Прикметно те, що це трапляється тоді, коли Анна 
найбільше потребує присутності в її житті тих, хто був поруч колись. Жін-
ка, яка не може відшукати кохання, найбільше потребує пам’яті про своє 
найбільше кохання – про Пола. Одного разу їй наснилася зустріч з коха-
ним під евкаліптовими деревами. Пол належить минулому. Спогади про 
коханого уві сні стають «болючою ностальгією», отже, неприємним емоцій-
ним досвідом. Цей біль пов’язаний не так з переживаннями щастя, навіть 
не з нагадуваннями про щастя, як з тією якістю ностальгії, про яку писав  
В. Янкелевич. Необоротне виражає те, що людина не може повернутися у 
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своє минуле і що минуле не може повернутися як минуле. Анна хоче по-
вернутися в минуле, повернутися до Пола, бо це означало б пережити щас-
тя, кохання, але не може цього зробити, хіба що вві сні. Зрозуміло, що це 
лише ілюзія повернення: щойно сон скінчиться, болюче status quo від-
новиться. Ностальгія, як її дослідив Янкелевич, знаходиться на боці не-
оборотного. Це туга, сум за тим, що більше ніколи не повториться, те, що 
хотілося б утримати, пережити знову. Водночас досвід Анни доводить, що 
пам’ять про солодке минуле, яке міститься в ностальгії, в оніричних станах 
реставрує цей солод.

Варто звернути увагу і на ще один аспект ностальгії. Анна (як і її alter 
ego – журналістка Елла) шукає кохання, та пошуки завершуються щоразу 
короткотривалими стосунками, здебільшого з одруженими чоловіками, 
більше того, навіть щасливими у шлюбі, далі настає розлучення і небажання 
бути більше разом. Те ідеальне кохання, яке Анна тепер не може відшу-
кати, проектується нею в минулий час. Спрацьовує механізм «історичної 
інверсії» М. Бахтіна, коли «свідомість локалізує в минулому такі категорії, 
як мета, ідеал, справедливість, досконалість, гармонійний стан людини» 
(Бахтин 1975). Свідомість Анни рафінує минуле таким чином, аби закцен-
тувати моменти щастя і відкинути прикрощі, які траплялися. Сила таких 
спрямувань прямо пропорційна результатові: що більше вона згадує,  
то більш неподоланним стає її стан у часі теперішньому. Це своєрідний 
«ескейп», некритичний спосіб змінити незадовільний стан справ.

Третій фрагмент «Золотого зошита» далі розширює семантику носталь-
гії, він і наближає до розв’язки. У ньому, як і в попередньому, психоемо-
ційний стан ускладнюється екзистенційними викликами, що стоять перед 
героїнею, її тривогами. Анна почувається самотньою, як ніколи. Донька, 
присутність якої тримала її в тонусі і налаштовувала на необхідну щоденну 
рутинну домашню працю, повернеться ледь не за місяць, надокучливих 
квартирантів вона спекалася. Опинившись наодинці зі своїм єством, яке  
й досі не давало спокою, жінка крок за кроком втрачає орієнтири, а зго-
дом балансує між божевіллям і «нормальною Анною». Тим часом у неї 
з’являється новий сусіда – винаймач кімнати – американський інтелектуал 
Сол Ґрін. Між ними ще з першої зустрічі виникає особливий зв’язок. У сто-
сунках Анни та Сола химерно поєдналися політичні і світоглядні цінності 
людей середнього віку, з відкритістю до нетривалих, без зобов’язань, сто-
сунків між чоловіком та жінкою. Але внутрішній світ Анни не в змозі змі-
нювати запущений раніше хід подій; складний психоемоційний стан дедалі 
більше дається взнаки, проектуючи себе назовні. Анна «асоціалізується», 
віддає перевагу залишитися вдома замість зустрітися з друзями деінде. 
Вона багато спить, їй сняться химерні сни. В одному з них вона бачить себе 
в подобі злісного карлика-андрогіна, «за принципом радість руйнації», що 
про нього думала напередодні. Вона бачить, як танцює з Солом просто 
неба перед великими білими будівлями, які приховують величезні чорні 
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машини для руйнувань. Вони не були ворогами, однак ворожнеча між 
ними відчувалася. І тоді її сповнило відчуття «тужливої ностальгії, прагнен-
ня до смерті». Вони поцілувалися, і це було жахливо. Анна усвідомлювала, 
що «то були ніжності двох напівлюдських істот, які відзначали руйнуван-
ня». Згодом, прокинувшись, вона так прокоментує свій стан: «Terrible 
yearning nostalgia in the dream, the longing for death» (518).

Переживаючи «радість-у-руйнації», Анна сповнюється «тужливої нос-
тальгії», прагнення до смерті. Цей епізод актуалізує ще один аспект нос-
тальгії у зв’язку з часом – оберненість до майбутнього. Оніричний досвід 
Анни розмикає традиційні часові обмеження ностальгії і спрямовує себе 
на майбутнє. Таким чином, ностальгія може бути обернена до майбутньо-
го, і в такий спосіб вона пов’язує усі три виміри часу. Віднісши шляхом 
інверсії все найкраще в минуле, вона зробила майбутнє «порожнюватим і 
розрідженим» (Бахтин: там само), таким чином знецінивши його. 

Якщо вважати роман формою самоаналізу Анни, то його результатом є 
задекларований авторкою синтез. Можливо, онірична образність – пере-
довсім згаданий образ андрогіна, який з’являється наприкінці роману, су-
ґестує той стан цілісності, про який Анна так багато думала і якого прагла, 
а зустрівши Ґріна, змогла поєднати фрагменти свого єства. Принаймні, 
саме після згаданих подій украй виснажена психоемоційно, жінка «вири-
нає» і закінчує важкий перехід рішенням написати роман. Таку її інтенцію 
можна тлумачити як символічний акт зверненості до наповненого смислом 
майбутнього.

Здійснений аналіз дозволяє висновувати про функції ностальгії таке. 
Ностальгія в романі є багатофункціональною, актуалізуючи потужну се-
мантику концепту. Її засаднича функція полягає в тому, що вона бере 
участь у встановленні стосунків між минулим та теперішнім, між теперіш-
нім та майбутнім. Її основна якість – суб’єктивність. З огляду на це, най-
більш долучуваною бачиться концепція Фреда Дейвіса (Fred Davis), котрий 
тлумачить будь-яку ностальгію, незалежно від її локації, як «interpreted 
nostalgia», виходячи з тези про те, що аналіз досвіду – істинний чи хибний – 
змішується з первинним досвідом, змінюючи його. Інтерпретація постає 
іманентною рисою ностальгії. У цьому сенсі ностальгія не дублює минуле, 
а творить нові образи. Це, своєю чергою, указує на безпосередній зв’язок 
ностальгії з властивостями пам’яті і заохочує до залучення праць з фено-
менологічного аспекту пам’яті, розробленого французьким філософом 
Полем Рікером. За потужністю ностальгія може вподібнюватися уяві.  
Посутнім за такої логіки стає встановлення складних відносин між но-
сталь гією, пам’яттю та вигадкою. Такі конститутивні ознаки ностальгії, як 
суб’єктивність, інтерпретаційність і некритичність дозволяють локалізува-
ти її на протилежному до скептичного полюсі.

Ностальгія як реакція на світ – некритична. Логіка поведінки Анни така: 
вона діє так, як діє скептик, не приймає ту чи іншу модель саме як наслідок 
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критичного погляду. Сутньою виявляється ситуація постійного роздуму, 
але замість переписати сценарій, вибудувати новий дім (повертаючись до 
образу Гакслі), мостить тимчасовий прихисток – обирає ностальгію. Нос-
тальгічна туга за минулим, занурення дієгетичної письменниці у високо-
художнє щасливе минуле підміняє на якийсь час нестерпний власний сце-
нарій життя, бо іншого ж немає, поки немає. Цю ж семантику ностальгії – 
як форми ескепізму – спостерігаємо і в поведінці Ральфа («Во лодар мух» 
В. Ґолдінґа). Його реакцією на галопуючу жорстокість Джека у фінальному 
гострому протистоянні теж стає «ескейп» у минуле, яке за принципом «іс-
торичної інверсії» перетворюється на час гармонії та ідеального стану 
справ. За цією ж логікою, з розвитком подій, щó більше жорстокості візаві, 
то більше минулого Ральфа. Фінал обох історій теж схожий: Ральфа рятує 
дорослий, Анну рятує література. 

Аби дослідити функції ностальгії в пізньому «Альфреді та Емілі», ви-
окремлено чотири фрагменти роману. Якщо у програмному «Золотому зо-
шиті» ностальгія найперше і найбільше актуалізується у зв’язку з образом 
протагоніста Анни Вулф, то у заключному романі Лессінґ, який вийшов 
друком через сорок шість років по тому, ностальгія має інший контекст і не 
обмежується лише одним персонажем. Але так само, як і тоді вона має зна-
чущий автобіографічний чинник.

Перший із чотирьох обраних фрагментів пов’язаний з раннім дитин-
ством нараторки. Воно пройшло в далекій британській колонії в Африці, 
точніше – у Південній Родезії (нині Зімбабве). Її батьки вирушили туди в 
пошуках заробітку та для здійснення мрії Альфреда про власну ферму. На-
раторка згадує: у той час як старші займалися сільським господарством, 
вона з братом Томом тішилася всіма радощами дитинства – гралися з міс-
цевими дітлахами, бігали, читали. Найдужче запам’яталося те, як захопле-
но вони слухали історії, що їх розповідала мати. У дитячих спогадах про 
дитинство спогади про природу Родезії кількісно та якісно значущі. Фак-
тично такі емотивні дескрипції просочують усю «африканську» частину 
оповіді. Описи краю – деталізовані, інформативні, містять відомості про 
місцеву фауну, водночас сповнені ліризму, яскравої колористики і нага-
дують про ще одного залюбленого у далеку екзотику британського пись-
менника Р. Кіплінґа. Нарація фіксує романтичне захоплення нараторки 
красою природи і безумовне розчинення в ній. Ба більше, пам’ять, яка збе-
регла ці дитячі враження про Африку, зафарбувала їх в абсолютні кольори 
щастя. Світ природи, яким він постає в романі, має ще одну функцію, він 
експлікує ностальгію нараторки за часами, що давно минули. 

Подібно до того, як Доріс обертається в минуле дитинства з тугою за 
щастям, її батьки Емілі та Альфред, знаходячись у далекій британській ко-
лонії, згадують батьківщину. 

If my mother dreamed sometimes aloud of London, herself as a girl or young 
woman, going with friends to the Trocadero, concerts, picnics in the parks, my 
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father dreamed too, but while he would go along with her flights – ‘Oh, imagine if 
we were there now, in Piccadilly’ or ‘Do you remember the chestnut seller? – he 
was dreaming of very different landscapes. (205)

У цьому другому епізоді ностальгія за минулим вибудувана як мрія прота-
гоністів. Коли Емілі та Альфред мріють, насправді вони відтворюють пре-
красні епізоди власної молодості. Ностальгійний досвід чоловіка і жінки – 
відмінний. Для Емілі він, по-перше, пов’язаний з її соціалізацією (вона не-
випадково згадує про себе в оточенні друзів), адже тепер її спілкування 
обмежується членами родинами й окремими представниками місцевої 
громади, яких вона називає дикунами. По-друге, ностальгійний досвід уті-
лений у конкретних образах, адже Емілі тужить не за батьківщиною взагалі 
чи за Лондоном взагалі, а за конкретними місцями – і вона їх називає: 
Трокадеро, концертні зали, парки, Піккаділлі, які постають маркерами  
активного, сповненого культурних подій життя. Тобто Емілі тужить за 
енергією Лондона і за енергією власної молодості. Тепер і тут, у Родезії, 
усе по-іншому. Її життя складається з виховання дітей (особливо важко з 
упертою донькою), щоденної праці на фермі, догляду за чоловіком-інвалі-
дом. У ньому немає друзів і хоч якогось світського життя. Реанімуючи об-
рази минулого, таким чином, свідомо чи несвідомо, жінка виповерхнює 
заховану в глибинах невдоволеність теперішнім станом речей. Ностальгія 
має в цьому фрагменті роману зрозумілу функцію: оприявнити приховане, 
у тому числі від самої себе, і загострити цей теперішній стан, протиставив-
ши його минулому, але не вирішити його. 

Варто зазначити, що з самого початку роману ті семантичні значення, 
які наповнюють просторову бінарну опозицію «Африка–Англія», живлять-
ся досвідом власного життя героїні і доповнюються іншим чинником – не 
суб’єктивним, а таким, що пов’язаний з історичною ситуацією на батьків-
щині. Якщо припустити, що Емілі не поїхала б з чоловіком до Родезії, то чи 
те життя, яке залишилося в Лондоні і за яким вона ностальгує тепер, було 
б і надалі її життям? Вважаємо, що відповідь на це запитання не обме-
жується географією і її слід шукати у структурі роману. Раніше ми вже 
з’ясували, що формуючим наслідком наративізації життя у творі є експлі-
кація тих історичних соціокультурних обмежень, які стосувалися прав жін-
ки – на освіту, соціальну ініціативу зокрема. Родиноцентричне життя «ре-
альної» Емілі у другій частині роману невипадково протиставлене життю 
«вигаданої» Емілі в першій. Остання через те сповна реалізує себе в су-
спільстві, що ґендерні обмеження волею автора зняті. Тому вона – впливо-
ва, авторитетна, успішна, відкриває мережу освітніх закладів для бідних, 
організовує світські вечори у себе вдома, зрештою, гуляє по Трокадеро  
(а не марить ним чи згадує про нього), до того ж не має власних дітей. «…
Ще зовсім недавно в Англії офіційно вважалося, що жінки не повинні пра-
цювати, мають сидіти дома і виховувати дітей» (191). «Недавно» стосуєть-
ся якраз покоління Емілі. Отже, повертаючись до питання про інші сценарії 
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її життя, зазначимо, що навряд чи майбутнє жінки розгорталося б за межа-
ми родини, дітей, навіть якщо б вона залишилася в Лондоні. Такою є основа 
оманливої туги Емілі.

З’ясувавши якість ностальгії у другому фрагменті, можемо висновувати 
про такі її функції: по-перше, ностальгія є тугою головної героїні за моло-
дістю, а її просторовим маркером постає культурний світський Лондон, і, 
по-друге, ностальгія є ґендерно маркованою, адже Емілі тужить за тим, 
чого не було, точніше не могло бути, зважаючи на історичні соціокультурні 
стереотипи. 

У продовження цієї думки звернімося до особливостей чоловічої нос-
тальгії, про яку теж ідеться у другому фрагменті. Поки Емілі перебуває «у 
польотах», Альфред уважно слухає її і собі «мріє про геть інші ландшаф-
ти». Незрозуміло, чи він таки мріє, чи, так само, як Емілі, згадує. У першо-
му випадку це означало б скерованість у майбутнє, у другому – оприявню-
вало б невдоволеність, схожу на ту, яку ми вже зафіксували в ситуації з 
Емілі. Така невизначеність зникає вже в наступному абзаці, в якому Альф-
ред поточнює, які саме ландшафти його вабили. Батько любив побути на-
одинці далеко від дому, поспостерігати за неквапливими рухами хаме-
леона чи за тим, як пташки в’ють гніздечка коло ріки, як павуки плетуть 
павутиння між гіллям двох дерев чи ловлять комах у розставлених ними 
пастках. У таких випадках мати відправляла дітей до батька, аби ті кликали 
його на обід. «Я інколи думаю, що насправді він не хоче йти з ферми» 
(206), – гнівалася мати, але, як виявлялося, дарма, адже батько любив її та 
дітей, та споглядати й поринати у мрії – без цього теж не міг. Отже, поки 
Емілі ностальгує і займається домашнім господарством, Альфред утішаєть-
ся теперішнім і скеровує свою увагу на майбутнє. Таким перерозподілом 
якостей і ролей між статями роман «Альфред та Емілі» продовжує стриж-
неву тему попереднього роману Лессінґ – «Ущелина». Нагадаємо, у ньому 
жінки так само нарікають на невтішний стан справ у зв’язку з чоловіками: 
«сповнені мрій, вони й не думають про нас». 

Третій за хронологічною послідовністю фрагмент роману – це власне 
більше, ніж фрагмент, – ціла глава: «Старе дерево мавонга». Він знову 
спрямовує увагу до Африки. У цій частині нараторка, котра на той час 
давно вже мешкала в Лондоні, розповідає про відвідини нею на початку 
1980-х ферми, яку збудували батьки і де пройшло її дитинство. У заголовок 
глави винесено яскравий образ дитинства. Він не лише візуально перекон-
ливий, а й вельми місткий, коли визначальними стають відносини між 
пам’яттю та історією, приватним чи родинним життям і політичною ситуа-
цією в країні.

Щойно по прибутті на місце, Доріс дізнається, що будинок її дитинства 
не вцілів, його було знесено. Спогади про ферму, якої вже немає, про па-
горб, де знаходився будинок, завдають болю. «It was hard for me to come 
back to the farm, to the kopje where the house was – to my memories». При-
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чина болю есплікується по мірі того, як розгортаються спогади нараторки, 
які реконструюють події минулого. Останні поєднуються із сьогоденням у 
результаті безпосередньої імпресії нараторки. Наслідком цього поєднання 
і переплетення часів стає розбудова антитетичності минулого та теперіш-
нього часів. Аби встановити, що відбувалося з будинком усі ті роки, які 
вона була відсутня, жінка заводить розмову з місцевим чолов’ягою. Але 
п’яного чоловіка годі й розпитувати, і нараторка вимушена звернутися до 
своєї пам’яті – вона значно надійніша за реальність, бо зберегла і будинок, 
і величезне дерево, яке колись тут росло і яке прозвали «деревом мавон-
га». Де воно поділося? Чоловік у відповідь лише зауважує: «Це не вірна 
назва». Будинку немає, дерева, що його всі так любили, теж нема. «Дивно 
спостерігати, як знищується історія (history being unmade), як її зрікаються 
(the past for-sworn)». Що є натомість? У цей момент жінка помічає, що з ві-
кон бунгало поруч визирає дітвора. Вона заходить усередину і бачить, як в 
одній кімнаті згуртувалися діти різного віку й ані іграшки, ані книжки, ні-
чим побавитися чи над чим поміркувати. Дорослі сидять без роботи, усюди 
голод, хвороби. Спостереження за прикрим теперішнім знову перебива-
ють спогади про більш утішне минуле: «Колись давно, у 1956 році, я була 
на фермі “Прохолодний комфорт” – прогресивній фермі, яка давала осві-
ту дітям та підліткам, це було до того, як до влади прийшов чорний уряд. 
Там я познайомилася з молодим чоловіком, ідеалістом, який хотів стати 
вчителем. Він хотів, аби його навчили і тоді він допоможе іншим людям, він 
хотів “давати своє життя своїм людям”. Коли ж виріс, то став одним із по-
плічників Мугабе. “Нам буде краще без двох мільйонів люду”, – сказав цей 
чорний лідер». 

Згадка про Мугабе розширює простір власних спогадів нараторки і 
формує фактуальний історичний вимір нарації. Експлікація тих смислів 
тексту, які пов’язують ностальгію з політичними подіями у країні, потребує 
знань з історії цієї колишньої британської колонії. Останні тридцять років 
невід’ємні від постаті радикального лідера Роберта Мугабе. З 1980 р. він 
керує країною на посту спершу прем’єр-міністра, а згодом – президента 
країни. У результаті земельних реформ, які провів Мугабе, у білих ферме-
рів забрали майно, а їхні землі роздали чорним ветеранам боротьби за 
незалежність. У країні через горе-реформи настав голод. Економічна стаг-
нація та політична ізоляція, безробіття, епідемії стали ознаками режиму 
Мугабе. До речі, у рік виходу роману «Альфред та Емілі» Роберт Мугабе 
знову зберіг свою владу на черговий термін. Історичний вимір нарації 
уможливлює означення глибинної причини відчаю героїні і причину її 
втрат. Це – так званий чорний націоналізм.

Образ дерева між тим знову виринає в пам’яті нараторки: «Чи хтось, 
може, зрізав старе дерево мавонга? Воно таки справді було старим». Крок 
за кроком образ дерева мавонга перетворюється на алегорію сповненого 
життя минулого героїні. Виявляється, його доля не обмежується лише до-
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лями людей. Жінка згадує, що колись дерево тішило не тільки людей – на 
ньому було повно птаства, тут оселилися комахи. Згадує, як багато бджіл 
гуділо довкола дерева і місцевий люд навіть збирав добрі урожаї меду. 
«Мабуть там була велика колонія». Коли нараторка робить таке припущен-
ня, зрозуміло, що воно стосується колонії бджіл, але контекст усієї глави 
створює ще один об’єкт референції – колонію білого населення, англійців, 
які замешкали тут щойно після Першої світової війни. Її батьки також на-
лежали до тієї колонії, і про дерево вони казали таке: «Ми ніколи не поли-
шимо ферму і нас похоронять під деревом мавонга. <…> Це дерево тут ще 
буде, як ми помремо» (232). Очевидно, вони були певні, що, по-перше, 
залишаться тут до кінця свого життя і, по-друге, дереву тут рости і рости. 
Така впевненість, треба розуміти, живилася іншою впевненістю – у трива-
лому британському пануванні в далекій африканській країні. Але дерево 
зрубали і колонії не стало. Властиво до 2002 р. дев’яносто відсотків білих 
фермерів Зімбабве були вимушені покинути свої господарства і тікати з 
країни. Зустріч минулого та теперішнього завершується у фінальному ре-
ченні цієї глави, яке підводить символічну риску. «Наукова назва дерева – 
афрормозія». Нараторка знає про це, але знання не може змінити хід по-
дій. Дерево і білі поселенці (її батьки) залишилися в її пам’яті і на чорно-
білій світлині у цій «нічийній землі часу» (за Гобсбаумом). 

Таким чином, ностальгія трансформувала утриманий пам’яттю яскра-
вий візуальний дитячий образ в алегоричний образ кращого минулого, яке 
поєднало британських поселенців та місцеве населення. Нараторка тужить 
за часом гармонії, коли білі були разом із чорними, і в такий спосіб, не-
критично, долає обурення теперішнім станом справ у країні. Ностальгія 
нараторки відображає ностальгію самої Лессінґ. Цю ностальгію поділяло і 
поділяє чимало британців. Ідеться про ностальгію, яка притаманна бага-
тьом і витоки якої в політичній історії Великої Британії та Зімбабве. 

Даючи визначення тому типу ностальгії, який може стосуватися таких 
країн, як Велика Британія чи інших колишніх могутніх імперій, американ-
ський антрополог Ренато Розальдо вживає поняття «імперська ностальгія» 
(Rosaldo 1993: 68). Розвідка Розальдо «Культура та правда», яка входить до 
переліку обов’язкових текстів у загальному курсі культурної антропології, 
таку ностальгію маркує як парадоксальну, бо в усіх своїх проявах вона 
осмислює себе як «невинну тугу». Ностальгувати за тими часами, коли на 
теренах імперії не заходило сонце, означало і довіряти ідеї прогресу, що її 
пов’язували з місією колонізаторів. Яскравим романним втіленням цього 
ідеалу бачиться образ Едмунда Телбота – протагоніста роману В. Ґолдінґа 
«Близьке сусідство». Він уповноважений упродовж декількох років працю-
вати в управлінні колонією і з цією метою вирушає в морську подорож до 
Австралії. Як представник політичної еліти, Телбот є виразником твердої 
віри останньої у те, що «цивілізовані народи дедалі більше перейматимуть 
управління протилежними частинами світу» (Golding 1988: 9). Телбот на-
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лежить до іншої епохи (поч. ХІХ ст.) і його переконання не лише від-
ображали настрої певної частини суспільства, а й були офіційною пози-
цією імперії. 

Коли один із персонажів «Золотого зошита» каже про те, що білі багато 
зробили для місцевого населення Африки, то має на увазі відмінну від Тел-
ботових якість стосунків – це не «імперська ностальгія», бо не домінування 
однієї нації над іншою, а навпаки – віднайдені точки порозуміння визна-
чають її. За ними власне тужить і нараторка «Альфреда та Емілі». Для Лес-
сінґ її африканський голос – так само важливий, як і британський, – як 
мантру вона повторювала, що це голос її батьківщини – Південної Родезії. 
Якість та функцію постколоніальної ностальгії у вибраних романах пись-
менниці ми дослідили раніше (Мірошниченко 2012), але наразі нагадаємо 
про не ностальгічне, а критичне в африканському «голосі» Лессінґ.

Точкою неповернення для письменниці став 1980 рік. Свідчення цього 
знаходимо в тексті нобелівської лекції письменниці. У ньому йдеться про 
відвідини Зімбабве і спостереження під час поїздки. Так само, як нара-
торка в романі, письменниця розповідає про враження від однієї з ту-
тешніх шкіл: «<…> я відвідую приятеля, який був учителем в одній лондон-
ській школі. Тут він, щоб “допомогти Африці”, як ми кажемо. Він м’яка 
ідеалістична людина, і те, що він побачив у цій школі, настільки шокувало 
його, що він впав у депресію, вийти з якої було нелегко. Ця школа нагадує 
будь-яку іншу з тих, що побудували після незалежності. <…> У тій школі 
немає ані географічних атласів, ані глобуса, немає підручників, зошитів чи 
кулькових ручок. У бібліотеці немає книжок…» (Лессінґ: 169). Школа після 
1980 р. – це школа, яку створив режим Мугабе, а школа до 1980-го – шко-
ла, яку створили англійці. Ця опозиція уточнюється далі в тексті: «…не-
стримне бажання читати походить не від режиму Мугабе, а від його попе-
редників, коли при владі були білі» (там само: 172). На думку Лессінґ, 
окрім культури читання та започаткування шкіл, білі облаштували інфра-
структуру в цій країні. В інтерв’ю журналісту «Тайм» вона вкотре повтори-
ла свою думку: «Коли при владі були білі, це була надзвичайно ефективна 
країна. <…> Ми мали залізницю, пошту, дороги, воду» (Lee Adams 2008). 
Уживаючи займенник у першій особі множини, Лессінґ очевидно усві-
домлює себе як представницю і білого населення, і місцевої спільноти – у 
цьому вона не вбачає суперечності. Натомість суперечністю є минуле і 
теперішнє, яке оприявнюється у наявності/відсутності доброго англійсько-
го спадку. Абсолютно чітко й однозначно його сформульовано й у романі – 
Англія відкривала навчальні заклади, боролася з расизмом, поширювала 
книги, надавала медичну допомогу.

І насамкінець четвертий епізод роману. Якщо антитетичність минулого 
та теперішнього в попередньому фрагменті моделюється засобом флорис-
тичного образу, то цей розробляє гастрономічний. Бінарна опозиція двох 
епох підсилена структурно. Дві глави – «Провізії» та «Провізії у місті» – 
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одна за одною відтворюють раціон харчування колись і зараз, у колоніях  
та в метрополії. Це власне гастрономічні портрети двох епох. Протистав-
лення досягається засобом деталізації. Ефективність деталізації у зв’язку з 
ностальгією акцентує американський дослідник Ніколас Деймс (Dames 
2003). Оповідачка тужить за тими часами, коли в Англії дбали про культуру 
харчування, а не пильнували кількість вітамінів, коли «вміли готувати гар-
буз». Далі вона порівнює здорове харчування в колишніх колоніях з нездо-
ровим і надмірним у метрополії. Усі ці ретельні описи багатого раціону – 
екзотичного, смачного – на користь Родезії, а не Англії, на користь мину-
лого, а не теперішнього. «Ту дієту, яку тоді могли собі дозволити білі і дея-
кі заможні чорні, тепер ні за гроші, ні за любов не купиш. Тепер її просто 
немає» (239). У четвертому епізоді спостерігаємо класичну функцію нос-
тальгії. Американська дослідниця Р. Рубенштейн іронічно маркує таку нос-
тальгію як «колись трава була зеленішою» (Rubenstein 2001). 

Аналіз маніфестацій та функцій ностальгії в чотирьох фрагментах 
роману «Альфред та Емілі» дозволяє висновувати про таке. Ностальгія 
потребує конкретних візуально вдалих образів, такими в романі є фло-
ристичні та гастрономічні об’єкти, описи природи. Ще одним ефективним 
засобом є деталізація. Функціональність ностальгії, яка задається значною 
мірою поєднанням у творі історії особистості (private) та історії країни/
світу (public) і пов’язана одразу з декількома персонажами, є багатовимір-
ною: туга за щасливим дитинством, прихована внутрішня тривога, пригні-
чення ґендерної стереотипізації, антитетичність минулого та сучасного. 
Водночас ми не спостерігаємо в романі тієї ностальгії, яка, згідно з форму-
люванням Девіда Ловенталя, «виповнює усе минуле» (Lowenthal 1999: 6). 
Крім того, ностальгія може бути ґендерно маркованою, у такій якості вона – 
наслідок невдоволеності жінки сучасним станом справ, що, своєю чергою, 
може результувати в ностальгії «за тим, чого не було». Політичний дискурс 
у романі універсалізує (об’єктивує) суб’єктивну ностальгію пер сонажів. 
Вона пов’язана з новим станом Великої Британії – її мультикультурними та 
мультиетнічними реаліями і сигналізує про складний стан справ у колишніх 
колоніях та метрополії, але навіть ставши одним із образів бажаної єдності, 
вона не виробляє ефективних механізмів вирішення болючих проблем.  
І в цьому сенсі вона лише «тимчасовий прихисток».

27. Сакральний простір та епіфанічний досвід  
 у «Паперових людях» В. Ґолдінґа 

«Негативна теологія» – поняття, що його вводить Уоллеґер на позначен-
ня притаманної Конраду специфічної форми релігійності (Wollaeger: 29). 
Як відомо, письменник із підозрою ставився до будь-якої організованої ре-
лігії, у тому числі до християнства, але відстежуваний у його романістиці 
мотив провини спершу переходить у площину метафізики, а з метафізич-
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ної – у релігійну. Дослідник пояснює такий перехід шопенгауерівською  
дихотомією феномена та ноумена, – того, що доступне сприйняттю, і того, 
що сприйняттю недоступне (ibid.). «Негативна теологія» зближує Конрада 
з Ґолдінґом: той, хто довго і наполегливо відмовляється від релігії, потім 
або впадає в метафізику, або спочатку в метафізику, а далі в релігію. Ми 
вважаємо, що балансування між скептицизмом та метафізикою (і релі-
гією), яке відпочатково було притаманне Ґолдінґу, втілилося в його худож-
ніх та нехудожніх творах, але з кінця 1970-х, починаючи з «Видимої темря-
ви», акцент зміщується в бік дилеми метафізика і релігія, що може свідчити 
про болюче усвідомлення письменником усієї складності вибору, який по-
став перед ним у силу багатьох чинників, і про те, що він, мабуть, більше, 
ніж раніше, готовий визнати реальність трансцендентного. Цю думку ми 
аргументуємо у статті «Golding: 1983» (Miroshnychenko 2015), з опертям 
на біографічний чинник. Написана Дж. Керрі біографія Ґолдінґа містить 
чимало епізодів з життя письменника, які розхитують декларативну одно-
значність усталених формул щодо його переконань, зокрема спонукають 
до ревізії тих, які спрощено тлумачать його ставлення до релігії та до церкви.

Гадаємо, що роман 1983 р. «Паперові люди» (The Paper Men) дає необ-
хідний матеріал. Його аналіз має на меті з’ясувати, яким чином у ньому 
конструюється нескептичний вимір і як вирішується дилема скептика та 
метафізика. Вважаємо, що відшукувані відповіді постають, у тому числі, як 
наслідок міжвидової взаємодії – літератури та архітектури. Такий кут зору 
відрізняється від застосованих до цього роману літературно-критичних 
підходів, що, крім іншого, дозволяє вивести його жанрову специфіку за 
межі соціальної сатири, роману про митця і послабити перебільшений, на 
нашу думку, його, сказати б, постмодерністський статус. Раніше в роботі 
ми вже застосували інтермедіальний підхід до аналізу роману Ґолдінґа 
«Шпиль» (глава 16).

Та спершу декілька загальних методологічних зауваг. Сучасна міждис-
циплінарна наука, у тому числі й літературознавство, активно займається 
вивченням та теоретизуванням зв’язків літератури й інших видів мистец-
тва – живопису, архітектури, музики тощо. На користь актуальності таких 
спрямованих зусиль у сучасній гуманітаристиці й проблематика міжнарод-
них інтердисциплінарних конференцій, зокрема організованої у 2012 р. 
факультетом англійської мови та літератури Оксфордського університету: 
«Spatial Perspectives: Literature and Architecture, 1850–Present». Ця подія  
зафіксувала сучасні тенденції та напрями дослідження міжмистецьких 
впливів у сфері літератури та архітектури і продемонструвала наявну «роз-
маїтість підходів щодо двох дисциплін та способів їхньої співдії» (Spa- 
tial Perspectives). Концепція конференції відображає сучасну тенденцію: 
йдеться про узгодження спільних територій інтересу двох дисциплін у 
зв’язку з залученням до такого поля тих напрямів, що є в переліку літера-
турознавчих пріоритетів сьогодні. Нова конфігурація відносин у пропо-
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нованих міждисциплінарних студіях, таким чином, розширюється і усклад-
нюється, приміром, площиною постколоніальних та феміністичних студій, 
феноменом так званого «built environment», дискурсивними підходами 
або ж постає в контексті проблеми Іншого. Ще один аспект оновленого 
діалогу – расовий. За словами Вільяма Ґлісона, має стати тим новим векто-
ром, який переорієнтує науковий інтерес з великих та шляхетних просто-
рів і текстів на, за словами дослідника, «variety of eqully expressive Ameriсan 
vernacular forms», – «the plantation cabin, the West Indian cottage, the Latin 
American plaza, and the ‘Oriental’ parlor (Gleason: 2). На думку Ґлісона, у 
так званій друкованій культурі архітектура бере участь у створенні історії 
з точки зору раси, а тому важливо змістити інтерес дослідника з архітекту-
ри приміських будинків до різних варіантів «домашньої архітектури».

У той час як феномен під назвою «література та архітектура» про-
довжує розвиватися з точки зору методології та теорії літературознавства, 
університетські програми вже пропонують курси з інтердисциплінарних 
студій на кшталт «Gothic Constructions: Architecture and Literature», який 
має на меті «дослідити зразки готичної літератури та архітектури у Європі 
та Америках від ХІІ ст. до сьогодення» (Gothic Constructions). Примітно, 
що стратегія та методика таких академічних курсів ґрунтується на знан нях 
історії та теорії літератури й архітектури, а вагома рецептивна складова 
заохочує до вироблення інтерпретацій як наслідку такої взаємодії. 

Про те, що у згаданих міждисциплінарних заходах – у теоретизації та на 
практиці – література має залишатися центральною фігурою, говорив у 
1979 р. на конгресі компаративістів авторитетний німецький учений-літе-
ратурознавець Ульріх Вайсштайн, котрий упродовж декількох десятиліть 
вивчав взаємозв’язки та взаємодії літератури з іншими видами мистецтв: 
«<…> література має бути осердям усього, що ми робимо, чи то вона є 
рівноправним партнером та пайщиком у мультимедійному Verbund, чи то 
вона чинить впливи на одну чи декількох своїх сестер або сама від них за-
знає впливу. У цьому розумінні «література та інші види мистецтва» – що є 
скороченням від «дослідження літератури в її взаємодії з іншими видами 
мистецтва» <…> – можна вважати найдоречнішою візитною карткою» 
(Вайсштайн: 380). Сформульоване Вайсштайном положення ввійшло до 
тексту його вступної промови, але він дотримувався його і згодом, про що 
свідчать численні праці (одна з них – «Інтертекстуальність: німецька літе-
ратура й візуальне мистецтво від Ренесансу до ХХ ст.» 1993 р.). 

Акцентування центрального місця літератури в можливих міжвидових 
альянсах має відповідні стратегічні та методологічні наслідки: дослідник з 
табору літературознавців має дати відповідь на запитання, якими новими 
значеннями збагачується семантика твору чи як вона перевизначається 
унаслідок такої взаємодії, а також, яким чином поетика твору реагує на 
такий контакт. Не лише переконливими, але й нагальними бачаться наста-
нови вченого щодо процедури наукового аналізу, зокрема, його спонуки 
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до виваженості, звуженості та точності теми. Він справедливо зазначає, що 
«у міжлітературних та міжмистецьких студіях має проводитися межа, що 
фіксує, коли контактні стосунки починають непомітно переходити в не-
контактні» (Вайсштайн: 386). У сформульованій Вайсштайном типології 
зв’язків між літературою та іншими видами мистецтв у семи з восьми типів 
літературний твір постає реципієнтом, який транспортує чи імітує практи-
ки інших видів. 

У романі, який ми обрали до аналізу, – «Паперові люди» В. Ґолдінґа 
(1983) – взаємодія літератури та архітектури важко вкладається в типоло-
гію взаємозв’язків, пропоновану Вайсштайном, і мабуть через те, що архі-
тектура не становила його найбільший інтерес. Найближче вочевидь такий 
тип взаємодії, що передбачає співвіднесення літературного твору з іншим 
видом мистецтва і потребує спеціальних знань з історії мистецтв. Ми зву-
жуємо об’єкт аналізу до так званих італійських епізодів у житті головного 
героя роману Вілфа Барклі. Вони виокремлені через те, що спричинюють 
повороти його долі й, крім того, формують територію можливих контакт-
них стосунків між літературою та архітектурою.

«Мінімальна історія» роману утворена фактично трьома хронологічно 
послідовними в нарації етапами життя протагоніста: (1) усвідомлення гли-
бинної внутрішньої кризи, (2) мандри і зцілення, (3) повернення додому. Ця 
«мінімальна історія» структурно і семантично актуалізує дантівський 
фрейм і має нагадати читачеві «мінімальну історію» ліричного героя «Бо-
жественної комедії». На користь такого зіставлення і тема європейського 
півдня в романі – по порятунок героя відряджено якраз на батьківщину 
італійського поета.

Річ у тім, що Вілф Барклі – успішний і впливовий, ексцентричний англій-
ський письменник, котрий, досягнувши 53-річного віку, вступає в затяжну 
кризу, яка має щонайменше шість вимірів: професійний (він оприявнюєть-
ся наскрізною сюжетною лінією конфлікту письменника та літературного 
критика, їхнього драматичного протистояння – перший уникає тієї форми 
публічності, що її йому нав’язують, другий – так само наполегливо прагне 
написати офіційну біографію Барклі), психологічний (він настільки ваго-
мий, наскільки вагомими є його наслідки – не здатний впоратися з пробле-
мами, яких чимдалі більше, відновити душевний спокій, Вілф перетворю-
ється на людину, котра «думає про пляшку щойно по обіді»), світоглядний 
(укупі з психологічним становить осердя конструкту персонажа), матримо-
ніальний (непорозуміння з дружиною), батьківський (напруга у стосунках з 
донькою) та віковий (він актуалізується низкою запитань, що на них прагне 
дати відповідь протагоніст).

І хоч Вілф у силу своєї професії та публічного статусу звик до мандрів, 
але те, що з ним трапляється під час перебування в Італії, Швейцарії та Іс-
панії цього разу має виняткове значення. Подолання кризи стає наслідком 
низки подій, що відбуваються з ним передовсім в Італії, бо подібно до дан-
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тівського героя Вілф має здобути досвід – болючий, не до кінця зро зумілий, 
містичний, який урешті-решт уможливить щасливе повернення додому160. 
Але якщо дантівського героя в мандрівці потойбіччям супроводжує ета-
лонний поет Вергілій, то в компанію Вілфа весь час нав’язується надокуч-
ливий критик. Побіжно зауважимо, у розмаїтті вироблених на сьогодні 
інтерпретацій образу американського критика є й така, яка підносить цей 
образ до вимірів трансцендентного чинника (Morrison 1983). Вважаємо, 
що якби така інтерпретація образу Такера не нехтувала його антецедентом 
і пояснювала виразне комічне, фарсове начало, яке в романі пов’язане 
найперше і найбільше саме з ним, то можна було б і далі актуалізувати цей 
дантівський фрейм і зробити припущення щодо своєрідного перелицьову-
вання образу вершинного античного поета в сучасному романі Ґолдінґа. 

Відпочатково Вілф називає себе «фахівцем із самотності»; зовнішній 
світ довкола ексцентричного письменника і справді чимдалі меншає (сто-
сунки з родиною, колегами, численними пошановувачами його творчості 
переходять у статус минулого, єдиним зримим і відчутним залишається хи-
мерна фігура критика) і врешті-решт «герметизується», аби цілковито ске-
рувати його увагу всередину. Але в цьому пошуку певність будь-якого зна-
ння проблематизується. Для цього автор використовує вже випробуваний 
прийом: герой зазнає ушкоджень та травмувань і переживає страшенний 
біль, що змушує його приймати численні знеболювальні пігулки, які до того 
ж мають сильний снодійний ефект. Як наслідок, Вілф постійно перебуває в 
дивному стані, якому самому несила дібрати визначень, – межа між реаль-
ним і уявним поступово й насамкінець остаточно, але також і правдопо-
дібно стирається. Тому глибинні знання з’являються у Вілфа не внаслідок 
рефлексії, а як наслідок видінь. Цей прийом автор застосував раніше у 
«Шпилі», «Хапузі Мартіні», «Видимій темряві», «Ритуалах плавання», і 
кожного разу він є ефективним засобом оприявнення в тексті роману ав-
торського скептицизму щодо певності знань. Як було з’ясовано раніше, 
епістемологічний скептицизм визначає романістику Ґолдінґа – ще почина-
ючи з «Володаря мух» (1954) досвід, його певність, знання, а відтак і фун-
довані на них висновки, проблематизуються. Саме проблематизуються, а 
не заперечуються. 

Містичний досвід Барклі у трьох італійських епізодах обов’язково от-
римує підтвердження згодом і має виразні християнські прочитання, най-
перше і найбільше, як ми вважаємо, завдяки взаємодії літератури та архі-
тектури. У цьому місці, де йдеться про декодування імплікованих смислів 
духовного досвіду героя, що постає як територія непевності, ми і фіксуємо 
контакт літератури та архітектури. Американський учений Персі Ноббс 

160 Зцілюючий досвід протагоніста в романах Ґолдінґа часто невід’ємний від гео-
графічних змін: Ральф, Саймон та Роха («Володар мух») опиняються на острові, 
Метті («Видима темрява»), Коллі та Телбот (морська трилогія) вирушають до Австра-
лії, Аріека («Подвійний язик») – до міста Дельфи.
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доволі точно визначає один із можливих сценаріїв міжвидової взаємодії: 
«<…> things spiritual can be built that cannot be said or sung» (Nobbs: 344). 
Ще більш цікавими ці міркування робить те, що вони лунають з протилеж-
ного табору, зі сторінок Журналу американського інституту архітекторів. 
Так розмірковує дослідник архітектури, який у статті «Literature and 
Architecture» з’ясовує спорідненість ситуації архітектора та письменника. 
З-поміж іншого, запропонований кут зору делегує архітектурі статус того, 
хто пояснює, статус джерела смислів. У такій функції ми найбільше  
схильні з’ясовувати ту якість взаємодії, яка притаманна роману «Паперові 
люди».

Перейдемо до текстового аналізу. Перший та другий фрагменти ми 
лише окреслимо, детальніше зупинимося на третьому. Перший фрагмент – 
римський: у розмові зі своєю італійською пасією Вілф заперечує автентич-
ність чудотворних стигматів Падре Піо. Незабаром стигмати починають 
з’являтися на його власному тілі – на руках та ногах, останній, коли в нього 
влучить куля. Історія зі стигматами – це лише інтродукція до тих метамор-
фоз, що відбудуться з Вілфом зовсім скоро. Другий епізод пов’язаний із 
відвідинами острова Сицилія на самому півдні Італії. У стародавньому хра-
мі, вхід до якого пильнувала літня жінка, котра, як здалося Вілфові, більше 
скидалася на богиню долі, несподівано на нього впав маленький фрагмент 
мозаїки – блакитний камінець. За якусь мить у північному трансепті він 
бачить срібну статую Христа і після цього має містичне видіння. Видіння й 
згадка про нещодавню прогулянку в горах, яка мало не вартувала йому 
життя, змушують Барклі подивитися за межі цих конкретних подій, аби 
зрозуміти логіку подій у його житті. Відвідини стародавнього храму, образ 
літньої жінки, яка викликає асоціації з міфологічним персонажем, а най-
більше – його пограничний стан, продовжують моделювати ту перспективу 
світоосмислення, яка готує Вілфа до кульмінаційного епіфанічного досві-
ду в третьому завершальному епізоді, що стане кульмінацією його пошуку 
і матиме зцілюючий ефект. А поки він згадує про Бога і мислить його як 
наперед визначеність, а себе – як одного з проклятих долею, «predestined 
damned». Отямившись незабаром у шпиталі, Віфл розуміє, що знов уник-
нув смерті, а коли він згодом повернеться до Швейцарії, то дізнається, що 
менеджер улюбленого готелю – старий Кауфман помер. «Всевишній (One 
Above) усюди з блокнотом та фотокамерою, він не дає нам змоги позувати, 
бо робить знімки тоді, коли йому заманеться, і не на нашу користь» (133)161. 

Третій італійський епізод є завершальним у низці пограничних станів, 
які є невід’ємною частиною пошуків протагоніста, і наближає розв’язку. 
Ідеться про видіння на Іспанських сходах у Римі. Коли Барклі post factum 
береться переказати те, що з ним трапилося, то скаржиться, що не може 
визначити той свій стан: «Думаю, що все-таки заснув чи впав у стан, який 

161 Тут і далі у главі цит. тексту роману «Паперові люди» за: Golding W. The Paper 
Men. – Guild Publishing, 1984.
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не можна назвати неспанням, а може просто збожеволів. Можна сказати, 
що мені снився сон (I dreamed)» (160). У російському тексті англ. «dreamed» 
перекладено як «бред». Якщо переклад є інтерпретацією, то така інтер-
претація Б.Г. Любарцева не є вдалою, бо знижує статус пережитого голо-
вним героєм, а це, своєю чергою, некоректно витлумачує весь роман162. 
Вдалою вважаємо формулу, запропоновану бельгійською дослідницею 
Жанною Дельбер (Jeanne Delbaere), яка, до того ж, суголосить авторській 
неоднозначності: «сон/видіння» (dream/vision). Ми теж нею скористаємо-
ся, бо вважаємо, що наслідки того, що трапилося з протагоністом, пере-
конують у тому, що це був сон/видіння.

Необхідно зробити ще одне уточнення – термінологічне. Коли герой 
роману каже про свій сон/видіння на Іспанських сходах, то має на увазі 
сходи Трініта дей Монті. Те, що англійською прийнято називати Spanish 
Steps, самі італійці називають Scalinata della Trinità dei Monti. Йдеться про 
найширші у Європі сходи, збудовані в 1723–1725 рр. архітекторами Фран-
ческо де Сансктісом та Алесандро Спеччі. Сходи піднімаються вгору від 
площі Іспанії до площі Трініта дей Монті, з’єднуючи дві визначні римські 
площі, розташовані на різних рівнях (див. Додаток 4). Унизу в центрі Іспан-
ської площі – фонтан у формі човна баркачча роботи Берніні (про нього 
Вілф теж згадує). Площа не лише одна з найпопулярніших туристичних 
принад Вічного міста і через те завжди велелюдна, а й одна з найкра-
сивіших та історично насичених. Тут замешкали художники, тут же вони 
виставляють свої роботи. В одному з численних готелів, які на площі ще з 
часів доби Відродження, свого часу проживали англійські романтики Бай-
рон та Кітс. Це головно світська архітектура XVIII ст., виконана у стилі 
бароко. Церква Пресвятої Трійці на горах, що височить над сходами, теж 
виконана у стилі тієї епохи. Дві симетричні дзвіниці церкви ніби продо-
вжують контури сходів і водночас особливим чином організовують простір 
Іспанської площі. Архітектура цього місця, його геометрія містять значний 
потенціал, який, як бачимо по мірі розгортання нарації, сповна актуалізу-
ється в історії протагоніста. 

У той час як тиражовані види Іспанських сходів показують їх знизу  
(у тому числі широко відомий екранний образ у стрічці «Римські канікули» 
з Одрі Гепберн), герой роману Ґолдінґа дивиться на них зверху. Барклі роз-
починає дескрипцію того, що побачив у видінні, з ідентифікації свого міс-
ця розташування. Каже про те, що спостерігає світ з висоти сходинок. Ра-
ніше він повідомляв, що замешкав у готелі поруч з церквою. Але в момент 
сну/видіння, якщо розуміти Вілфові слова буквально, він знаходиться якраз 
у церкві Трініта дей Монті. І якраз завдяки куту зору – незвичному, тобто 

162 До спотвореного перекладу одного з ключових епізодів роману слід додати й 
невдалий переклад заголовка: «Paper Men» перекладено як «Бумажные людишки». 
Таке зниження дивним чином збігається з тими критичними рецепціями роману, які 
обмежили його жанр соціальною сатирою.
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дивлячись зверху вниз, а не навпаки, він бачить те, чого не бачив рані-
ше, – тоді і виявляється, що сходи повторюють симетричний вигин му-
зичного інструменту – гітари, віолончелі чи скрипки. Гармонійну форму 
прикрашають люди та квіти і сяяння розкиданих по сходах діамантів. Усі 
люди були молодими і подібними до квітів. У цей момент Барклі помічає, 
що поруч з ним «на даху свого будинку» стоїть «він». Цей «він» – невлови-
мий для Барклі, у той час як контекст підказує два ймовірних варіанти. 
Очевидно, ідеться про американського багатія Геллідея, якого Вілф бачить 
«на даху свого будинку» незадовго до того, як занурюється в незвичний 
стан, але чому ж тоді тепер у видінні дах церкви стає дахом його (Геллідея) 
будинку? Відтак, той, кого він бачить на даху храму (!), – і є Бог. Удвох вони 
спустилися вниз і опинилися серед молоді, і діамантів, і квітів – усе це ся-
яло зсередини, за словами Вілфа. 

Далі ці люди почали виконувати музику. Вони простягали руки й ру хались, і 
рух ставав музикою. Я бачив, що вони не були ні жінками, ні чоловіками або 
ж були і тими й іншими одразу. Чоловік чи жінка – це не має для мене жодно-
го значення. Значення мала музика. (161) 

У цей момент глибинна радість інших стає індивідуально переживаною ра-
дістю Вілфа (він не вступає в контакт, він спостерігач, достоту як дантів-
ський герой). Невідомий «він» бере Барклі за руку і веде на протилежний 
бік. А там ще одні сходи – вузькі, вони прямують униз до круглих дверей. 
Вілф і той, хто його супроводжує, заходять за ці двері, і тепер перед ними 
відкривається панорама «похмурого, спокійного моря». У цьому морі Бар-
клі помічає істот, котрі співають. Письменнику, який як ніхто мав би знати, 
як описати цей спів – його красу і проникливість, несила дібрати слів, він 
скаржиться: «Аби передати той спів, у мене немає слів» (там само).

Про те, що це було видіння особливого ґатунку, а не просто сон, сигна-
лізують його наслідки. А вони бачаться нами як такі, що мають подвійну 
часову перспективу: близьку та віддалену. У близькій, тобто щойно проки-
нувшись/повернувшись у звичний стан, Вілф: 1. Довго плаче («та проки-
нувшись, я не співав, а плакав; точніше буде сказати про ці сльози – я ридав 
і ридав»). 2. Знає, як слід чинити («я тепер знав, куди мені йти або точніше 
напрямок»). 3. У нього поменшав біль у ногах та руках. 4. Визрів до напи-
сання книги. 5. Стримується у вживанні алкоголю. 6. Згадує про свого ла-
гідного песика, який лишився вдома. 7. Поки що іронічно, усе ж пробує 
пояснити, що з ним трапилося. До віддалених у часі наслідків можемо від-
нести такі: 1. Покинув пити. 2. Повернувся в Англію і до родини. 3. По-
новому взявся за свою професійну діяльність. 4. Відчув себе щасливим. Як 
бачимо, і ті й інші наслідки позначають тектонічні зсуви у житті Вілфа: 
кризі – край. 

То що це за стан, який переживає Барклі? Очевидно, що завдяки цьому 
вузловому епізоду роман набуває розмаїття прочитань, що своєю чергою 
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результує у вагомому інтерпретаційному полі роману. Розглянемо декіль-
ка можливих варіантів.

Якщо це не звичайний сон, то йдеться, приміром, про винятковий до-
свід осяяння – про епіфанію. Оксфордський словник англійської мови по-
дає два значення цього слова: 1. The manifestation of Christ to the Gentiles as 
represented by the Magi (Matthew 2:1–12). 2. Moment of sudden and great 
revelation or realization. Очевидно, що стан осяяння, що його переживає 
Вілф, – той, що позначений другим у семантичному полі слова. Візія транс-
цендентної краси, єдності та відсутності того, що роз’єднує, гармонії, яка 
переживається ним (там, зверху, на даху церкви!) через образи краси – 
зримі (симетрія місця, квіти, діаманти, люди – молоді і красиві у подібності 
до квітів) і такі, що можна чути (музика), дозволяє Вілфові отримати як 
надзвичайний естетичний досвід, так і досвід глибинної любові (фахівця з 
самотності!) до всіх, кого він побачив. Показово, що потім у Лондоні він 
звірятиметься дружині: «Я відчув себе частиною всесвіту, і все!» (173). 

Цей поетичний образ епіфанічного прозріння споріднений з іншими 
літературними образами такого стану, і в англійській літературі знаходимо 
приклади, які промовисто засвідчують таку спільність. Окрім Джойса, це 
С.Т. Колрідж. Зіставлення «Балади про Старого Мореплавця» та «Паперо-
вих людей» – можливі? Так, аж до буквальних. І Старий Мореплавець, і 
Вілф Барклі повертаються у світ готовими пам’ятати про явлену їм боже-
ственну красу і все ж відкритими до профанного – свого земного існуван-
ня. Обидва, хоч і вкрай однозначно висловлювалися щодо неспроможності 
словом виразити свій пограничний досвід, за наслідок останнього мають у 
тому числі потребу наратувати; перший-бо отримує полегшення, щойно 
розповість свою моторошну повчальну історію, а другий – по-перше, бе-
реться за написання книги, по-друге, повертається в літературний Лондон. 

Архітектура в романі спонукає читача, у тому числі професійного, 
узяти до уваги той факт, що в момент видіння Вілф знаходиться в Церкві 
Пресвятої Трійці на горах. Церква – сакральний простір, це простір Бога. 
Видіння Барклі за своїм змістом та глибиною, відтак, невід’ємне від релігій-
них конотацій. Останнє, зауважимо, зближує протагоніста цього роману з 
попередніми ґолдінґівськими персонажами – Коллі («Ритуали плавання»), 
Метті Віндроу («Видима темрява»). Епіфанічна візія Барклі, як у випадку з 
Метті, супроводжується музикою. Як і Коллі, Вілф прокидається у сльозах, 
а сон виявляється чимсь більшим, ніж сон. 

Японський дослідник Сугімура Ясунорі підставно відзначає спорід-
неність епіфанічних станів Вілфа і Метті, як і фіксує їхню відмінність 
(Yasunori: 177). Вона, за його словами, полягає в ментальному ставленні до 
Бога. Дослідник зазначає, що в ситуації з письменником Бог завжди над 
ним (One Above), Бог завжди його контролює і Барклі не завжди це усві-
домлює. Метті ж свідомо занурюється у глибини самого себе, у «найтемнішу 
темряву», аби там зустрітися з Богом. Самоспоглядання, самозанурення 
через обставини дарують Метті духовне осяяння.
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Для Ґолдінґа існувала дилема віри. Метафізична далина набуває в його 
романах різних форм: чи то Бог, чи істина, чи картезіанський «хитрий і 
облудний злий геній». Текст роману «Паперові люди» актуалізує всі згадані 
варіації, та чи дає відповіді на запитання “хто це”? З надприродним у рома-
ні пов’язаний хіба що Геллідей. У подобі американського багатія Геллідея, 
який так ніколи не з’явиться (можливо, хіба що у видінні), але незримо 
впливатиме на хід подій, можна розгледіти риси і Бога, і Genius malignus. 
Ґолдінґ сам не був певен його статусу – «Бог, чорт чи напів-щось» (Carey: 
425). Так само неоднозначним є його ставлення до істини, яке актуалізу-
ється в коментарі протагоніста про те, що він не філософ. Тож залишаєть-
ся релігія.

Чи це метафізика чи релігія – відповідь на альтернативу, що постала 
перед послідовним скептиком, на перший погляд не видається очевидною. 
Але якщо обидві сфери мають справу з проблемою абсолютного і прагнен-
ням до його осмислення, то відмінність полягає в тому, що прихильник 
метафізики задається питанням про те, чому світ існує і чому існує він сам, 
а відтак, як це визначає його власне буття, то для прихильника релігії 
осмислення факту існування як такого невід’ємне від ідеї порятунку. Від-
шукуваний результат теж відрізняється: релігія допомагає віднайти душев-
ний спокій, здобути щастя, вона є порятунком, у той час як результати 
метафізика, що знаходиться на дорозі пізнання, визначаються його набли-
женістю до істини. 

Якщо прихильники метафізики та прихильники релігії єдині в переко-
нанні про існування абсолюту, то відмінними є їхні шляхи. Шлях Барклі все 
ж не можна назвати шляхом метафізика. Епіфанічні видіння є християн-
ською практикою, простір архітектурних форм теж означує цей досвід як 
сакральний. Епітекст роману теж на користь релігії. У збірці есеїв «Рухома 
мішень», публікація якої збігається з часом виходу роману, є ті міркування, 
які роз’яснюють ставлення автора до релігії. Зокрема, в есеї «Віра та твор-
чість» (Belief and Creativity) знаходимо підтвердження на користь релігій-
ності, хоча ортодоксальним християнином Ґолдінґ ніколи не був. Ще один 
аргумент міститься в авторських коментарях, зафіксованих згодом у його 
біографії. Автор розповідає, що так зване видіння на Іспанських сходах є 
його власним досвідом, його він делегував протагоністові (Carey: 426). Він 
називає сон, який йому наснився в серпні 1971 р., Великим Сном (Great 
Dream), маючи на увазі вочевидь великі наслідки, які лежать у релігійній 
площині, бо за значенням нагадують християнську спокуту. «Це перевер-
нуло мене», – зізнається він, – «і врятувало від кризи» (ibid.).

Християнський дискурс у «Паперових людях» концептуалізується з різ-
ною глибиною. Якщо помірковані прочитання утримують різноаспектне 
тлумачення і зберігають тісний звязок з текстом, то в більш радикальних 
таке заглиблення може не завжди узгоджуватися із семантикою всього 
рома ну. Але й ті й інші акцентують смислотворчу архітектуру простору.  
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З точки зору Ж. Делбер, видіння через те приносить примирення, гармо-
нію, злагоду, що є видінням благодаті (beatific vision). На користь цього і 
використання протагоністом релігійної лексики, прояви його надмірної 
чуттєвості, як-от очищувальні сльози, «тремтіння та обпікання у тілі» через 
страх (точно як Метті після зустрічей з вищими силами). Містичний досвід 
Барклі, за словами Делбер, подібний до переживань Туамі у розв’язці дру-
гого роману Ґолдінґа «Спадкоємці» (1955), який завершується при ми-
ренням. 

Австрійський дослідник Ф. Вьорер (Віденський університет) у своїх 
оцінках релігійного виміру індивідуального досвіду Барклі демонструє гли-
боке занурення у християнський містицизм. Таке прочитання можемо по-
части пояснити загальною зацікавленістю вченого містичним у літерату-
рі163, з іншого боку – воно підказане текстом роману. Показовими є слова 
протагоніста, котрий каже буквально таке: «Я не можу це пояснити, інак-
ше як метафорично». За словами Вьорера, Вілф Барклі проходить шлях від 
«obdurate sinner to a secular contemplative finally redeemed by divine 
intervention». Те, що він cпершу рухається сходами вгору, потім – униз, 
австрійський дослідник пояснює з точки зору християнських практик, адже 
окрім сходження угору (anabasis), існує також традиція протилежного до 
анабасису процесу – сходження вниз, у якому «contemplative journey to 
God is represented as a katabasis or descent» (Wöhrer: 139). Мало зрозумілий 
образ «чорного спокійного моря» алюзивно відсилає читача до тексту Біб-
лії та до ідеї християнського містика Майстера Екгарта про «безбрежне 
море Господнєє» (grundloses Meer der Gottheit). В останній книзі Нового 
Заповіту – Об’явленні Св. Івана Богослова – читаємо: «І кожне створіння, 
що воно на небі, і на землі, і під землею, і на морі, і все, що в них, чув я, 
говорило: Тому, Хто сидить на престолі, і Агнцеві благословення, і честь, і 
слава, і сила на вічні віки!» (Одкровення. Книга 5:13). Не менш цінними за 
відшукані біблійні алюзії є міркування дослідника щодо мало приступних і 
від того менш коментованих міркувань Вілфа про Istigkeit, коли він намага-
ється збагнути власне видіння:

Не думаю, що існує наукове пояснення, хоч якщо ви вчений, то вочевидь змо-
жете вигадати (cook up) щось таке, а якщо ви прихильник релігії, то й з цього 
боку щось вигадаєте, але я не займаюсь нічим на кшталт релігії чи науки, я 
описую життя, як воно є, – Istigkeit, здається ще так це називають. Я описую, 
що таке бути людиною, хоча, цитую, проста людина (mere fish), але дивна лю-
дина (queer fish), кінець цитати. (161–162)

163 Перелік праць Ф. Вьорера включає такі: «A Multidisciplinary Approach to 
Spiritual Literature: Some Theoretical Considerations and Practical Examples» (2010); 
«Psy chologie Mystischer Erfahrung in der Religiösen Lyrik Englands im 17. Jh.» (2003); 
«Zur Phänomenologie des Geistlichen Schlafs in der Englischen Mystik des Spät-
mittelalters» (2000).
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Коментуючи появу німецького слова Istigkeit в англійському тексті, Вьорер 
нагадує, що в англійській мові воно з’явилося в 1865 р. як переклад теоло-
гічної та філософської концепції Майстера Екгарта. В оптиці вчення ні-
мецького містика та в річищі традиції, що була ним започаткована, учений 
розлого інтерпретує містичний досвід Барклі. Гадаємо, такий кут зору біль-
ше прояснює саме видіння Вілфа, ніж пояснює його віддалені наслідки. 
Крім того, продовжуючи логіку Вьорера, Вілф мав би стати кимсь іншим і 
якщо не перевершити Метті, то щонайменше «рятувати дітей», але цього 
не трапляється. Що ж, Вьорер пише зі своїх позицій. Quidquid recipitur, 
recipitur ad modum recipientis164. У світлі рецептивної естетики активна 
роль реципієнта не викликає сумнівів. Його інтерпретація, безумовно, по-
глиблює розуміння глибинних смислів роману, але ж і текст роману, який 
заохочує до студій містичного, окреслює його межі.

Чому Барклі не коментує суть видіння, а з’ясовує його наслідки? Один 
із варіантів відповіді підказують розмисли Олексія Лосєва в його книзі 
«Самое само»: 

Безбережним морем розгорталася людська душа, розгортався світ, і темною 
далечінню розливалося по буттю Божество. І ніде, ніде не було зупинки, нічо-
му і нікому не можна було наказати зупинитися. Все спливає у безодню влас-
ної самості. Де я, де світ, де Бог? Думка стоїть перед вічною дилемою, яку 
вона сама ж собі вічно ставить: якщо прагнути до самої сутності речі, то вона 
невимовна і недосяжна; якщо ж прагнути до вимовного і досяжного, то це не 
є сутність речі, не є її самое само.

У цих словах Лосєва гармонійно поєдналися і образ моря у видінні Барклі, 
і розуміння Божества і себе в ньому. Важливо й те, що вони ближче до 
структури роману, бо скріплюють у єдине ціле протагоніста та фігуру ав-
тора, адже як би ми не накопичували аргументи на користь релігії, усе ж 
посутньою залишається сама ситуація дилеми. Переживання протагоніс-
том полегшення після тривалого виснаження є, вважаємо, синекдохою до 
авторського власного переживання трансцендентного виміру, а його не-
вміння пояснити досвід маркує скептичний сумнів самого автора щодо 
можливості вираження. І саме через це воно не може бути певним, зрозу-
мілим, навіть чітким. Те, що автор не називає якості духовного досвіду, а 
лише повідомляє про «involuntary act of awareness», наголошуючи на тому, 
що сон/видінння наснився йому (письменникові), а не філософу, рятує від 
необхідності філософських узагальнень, а також надає цьому досвіду ста-
тусу індивідуального. 

Водночас скептицизм долається не розумом, а вірою, а вона не є такою, 
що може бути пояснена. Те, чого не може промовити автор, промовляє 

164 Усе, що приймається, приймається відповідно до природи того, хто приймає 
(лат.).
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поетика християнського собору – виразна чуттєва сутність і аналітична 
символіка. Архітектура стає способом сакралізації і виступає джерелом 
сакральних смислів. Простір сходів, церкви перетворює світський досвід 
протагоніста на сакральний. Видіння Вілфа осмислюється як зустріч з Бо-
гом. Якщо вертикаль у християнській сакральній символіці уособлює ідею 
сходження, то література – у цьому випадку роман Ґолдінґа «Паперові 
люди» – показує, як це сходження відбувається. Саме співвіднесення до-
свіду Вілфа з цими смислами з’ясовує суть метаморфози, яка з ним відбу-
лася. Отже, у романі література діалогізує з архітектурою, а результатом 
діалогу є те, що значеннєве поле роману наповнюється значеннєвим полем 
архітектурної споруди. Що наратована історія олюднює сакральний прос-
тір католицького храму, який постає топосом порятунку, засвідчує рух в 
обох напрямках.

Таким чином, скептицизм В. Ґолдінґа на початку 1980-х долається не-
скептичною вірою і таке судження щодо релігійної настанови автора удо-
ступнюють його романи – проаналізований і ті, що були написані після 
нього. 

28. Містичні практики скептика у «Театрі на воді» Л. Кларка

Давні містичні практики як альтернативу скептицизму розглядає Лінд-
сей Кларк у своєму романі 2010 р. «Театр на воді» (The Water Theatre). 

Ліндсей Кларк – доволі нове ім’я для вітчизняного літературознавства, 
у той час як в англомовному літературному істеблішменті він має репу та-
цію письменника, котрий подібно до своєї ровесниці А. Байатт чи П. Акрой-
да та А. Торпа, вибудовує «серйозний художній міст між де конструктивним 
сьогоденням і непростим минулим». Так, принаймні, визначає його місце 
в літературі Малколм Бредбері в уже класичній розвідці про британський 
роман (Бредбері: 343). Як письменник Ліндсей Кларк дебютував наприкінці 
1980-х років, у 47-літньому віці, до цього випускник Кембриджа тривалий 
час викладав у Великій Британії, у країнах Америки та Африки. Справді 
відомим він став після публікації у 1989 р. його другого роману – «Хімічне 
весілля», який невдовзі було відзначено Вітбредівською премією. На сьо-
годні Кларк є автором семи романів, редактором збірки есеїв «The Gist:  
A Celebration of the Imagination» (2012). У 2010 р. вийшов друком його 
роман «Театр на воді».

Кларк цілковито приймає тезу про те, що сучасна історична епоха є 
світською, і у пошуках витоків речей він звертається не до віри, а до «муд-
рості античних міфів та історій традиційних культур». Про це він розповів 
у 2011 р. в інтерв’ю Яну Вулфу (Woolf 2011). Письменник має власне амбі-
валентне розуміння скептицизму – як настанови, що притаманна сучасній 
культурі. Застерігаючи, що скептичне мислення заважає людині сприйняти 
те, що йде «з глибин душі», він разом з тим закликає зберігати знання, здо-
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буте завдяки скептичному мисленню, бо воно особистісне, суб’єктивне. 
Іншими словами, Кларк воліє акцентувати радше міру скептицизму: «to 
keep the sceptical intelligence at work all the time but not allow it to shut down 
on an openness towards other possibilities that are larger than those that we 
manage to try to hang on to from the top floor flat up here where we’re trying 
to run the business of being who we are» (ibid.).

Заклик Кларка зберігати баланс між скептицизмом, який він розглядає 
як сумнів, та відкритістю до інших можливостей, аніж ті, що є об’єктом 
сумніву, визначають межі авторського скептицизму. Іншими словами, 
cкептицизм не повинен завадити розгледіти нові можливості. Авторська 
інтенція «to hold together the maximum scepticism towards everything and the 
maximum of openness towards everything» отримує в його романах відпо-
відні поетикальні вирішення, які він коментує таким чином:

<...> the narrators of my novels are usually sceptics; they’re people who are very 
dubious about the visions that are being offered there. And their scepticism has to 
be given a good strong voice over against the values that I’m seeking to affirm in 
these novels. And the characters who are affirming that vision usually have to 
come up against their own shadow side in some – they get profoundly shaken by 
events during the course of the story that’s unfolding. This is my attempt to try and 
hold together the possibility of affirming some sort of meaningful vision within my 
writing, but calling it in question within the very structure of the drama itself. 
(ibid.)

Скептичний оповідач, відтак, є епіцентром художньої дії, і з ним автор 
пов’язує ті цінності, які має намір утвердити. Ще одна особливість його 
персонажів – вони наділені надзвичайною уявою і саме вона стає поштов-
хом до зацікавлення містичними вченнями. У розумінні Кларка, категорія 
уяви має бути ключовою в концепції жанру роману. Він полемізує з тим, 
що сам називає «ортодоксальною теорією роману», яка, за визначенням 
авторитетного літературного критика Френка Кермоуда, прийшла на зміну 
romance, бо краще справлялася із сучасними реаліями. Кларку ближча точ-
ка зору грецького поета Одісеаса Елітіса, нобеліанта 1979 р., його він охо-
че цитує: «Мій опір загальному девізу, що “ми повинні зобразити драму та 
агонію наших часів”, – глибокий. Гадаю, поет має відшукати духовні сили, 
які б урівноважили цю драму та агонію». «Духовні сили», про які мовить 
Елітіс, Кларк вважає величиною трансцендентного порядку. Роман, на 
його думку, має стати «образним корелятом ритуалу ініціації», коли люди-
на, потрапивши у дивні, незрозумілі для неї обставини, у середовище «неод-
нозначних» людей, отримує той досвід, який виявляється значно глибшим 
за виміри власної особистості, бо саме в такий спосіб вона відкриває нові 
смисли світу. Ці нові смисли в романах Кларка врівноважують скептицизм. 

При всій очевидності впливу романтичної естетики на його естетико-
художні принципи, Кларк у розмові з Вулфом згадує про ключову постать 
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англійського романтизму, автора теорії уяви, Т.С. Колріджа в іншому кон-
тексті. Властиво саме Колріджу завдячуємо класичним визначенням уяви, 
яке наводимо нижче. У Розділі ХІІІ («Про уяву або об’єднуючу силу») 
«Biographia Literaria» він пише:

Так ось, я вважаю, що Уява може бути первинною та вторинною. Первинна 
Уява, у моєму розумінні, – це жива сила, головний фактор усієї людської здат-
ності сприйняття, вона відображається у кінцевому розумі, як копія вічного 
акту творення у безкінечному «Я». Вважаю, що вторинна уява – це відлуння 
першої, яке співіснує із свідомою волею, вона тотожна первинній у сенсі її 
головної ролі – здатності сприйняття – і відрізняється від неї лише за ступенем 
і способом дії. Вона розчиняє, розкладає і розчленовує явища дійсності, аби 
творити чи, у тих випадках, коли цей процес неможливий, об’єднувати й ідеа-
лізувати. Посутньо вона життєва, у той час як зовнішні матеріальні об’єкти 
мертві і нерухомі. (Колридж: 97)

Колрідж підкреслює значення уяви у процесі пере-творення (англ. rec reate), 
який відбувається після того, як вторинна уява розчиняє (dissolves), роз-
кладає (diffuses) та розчленовує (dissipates) явища дійсності. Можна сказа-
ти, уява «деконструює». Тож, аби відшукати нові смисли, треба спершу 
«розчинити», «розкласти», «розчленити», таким чином процес створення 
нового відбувається через негативні слова. Водночас значення цих слів 
підказує, що пере-творення може бути процесом ослаблення того, що вже 
існує. Таким чином, результат пере-творення не є чимсь абсолютним, при-
наймні нетривалим у часі. 

Кларка не можна назвати колріджеанцем у повному сенсі цього слова: 
письменник як першочергові висуває в тому числі етичні аспекти уяви – як 
джерела співчуття, як засіб, спрямований проти скептичного імперативу 
сучасності. 

Роман «Хімічне весілля» (1989) утворений двома паралельними історія-
ми, які розгортаються у двох часових площинах і завершуються так званим 
хімічним весіллям між чоловіком та жінкою, між духом та матерією. Дія 
першої історії відбувається у середині ХІХ ст. Ректор Едвін Фрер зі своєю 
дружиною Емілією прибувають до маленького містечка Норфолк. Там їх 
вітають місцевий сквайр Генрі Егнью та його донька Луїза. Між Едвіном та 
Луїзою встановлюються особливі зв’язки. Тим часом Луїза намагається 
довести до кінця справу, розпочату батьком, – завершити запис герметич-
них містерій, адже не християнські ритуали, а дохристиянська містика ва-
бить дівчину. Вона відмовилася від християнського Бога на користь Боги-
ні-Матері та тих практик, які пов’язані з її культом. Через сто тридцять 
років, у 1980-х, щойно розлучений чоловік на ім’я Алекс Даркен теж уса-
мітнюється в цьому містечку. Він знайомиться з уже немолодим поетом 
Едвардом Несбітом та його коханою – молодою американкою на ім’я Лау-
ра. Невдовзі Едвард та Лаура, як свого часу Едвін та Луїза, потрапляють у 
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полон містичної сили Норфолка. Познайомившись із записами, зроблени-
ми Луїзою, вони зачаровуються окультними практиками і так само праг-
нуть здійснити хімічне весілля, значення і містика якого полягають у єднан-
ні протилежностей. Роман завершується візією Едварда про алхімічний 
палац, який очікує на них після смерті. «Хімічне весілля» – відповідь автора 
на релігійний скептицизм сучасності; через відродження античних природ-
них міфів та давніх практик він утверджує не віру, а надію. Це своєрідний 
«ескепізм» у царство духу і в царство минулого, яке, за словами автора, є 
часом, коли «люди <…> були ближче до богів». 

Наступний роман письменника «Театр на воді», над яким він працював 
упродовж п’ятнадцяти років, логічно продовжує інтерес до містичних 
практик. Головний герой Мартін Кроутер – військовий тележурналіст, ко-
трий завершив свою професійну кар’єру, він самотній і не виробив того, 
що прийнято називати вкоріненістю. Мартін – скептик, уважає, що сучасна 
людина неспроможна співчувати іншій людині: «Sometimes I think all we’ve 
done is turn the sitting room into a private amphitheatre – a cosy little peep 
show where we can get off on the visuals while indulging our compassion» 
(Clarke: 166)165. Мартін порівнює вітальню у звичному помешканні сучас-
ної людини з приватним амфітеатром. Але ще з давніх часів так називають 
споруду, призначену для масових видовищ. Сучасна людина споглядає 
видо вище в просторі власної домівки з мультимедійних екранів і в цьому 
«затишному маленькому піп-шоу» вона «насолоджується співчуттям». З точки 
зору позитивної та соціальної філософії, співчуття (англ. «сompassion» у 
перекладі з лат. означає спів-страждання) більше за емпатію, воно виникає 
у відповідь на страждання іншої людини і викликає бажання допомогти. 
Якщо співчуття – це процес поєднання з іншим через ідентифікацію з ним, 
з його болем, то це зусилля, а не задоволення, яке можна ввімкнути, коли 
треба – вимкнути. Співчуття – категорія внутрішнього буття. Дещо згодом, 
коли музика і вокальне виконання аж до сліз розчулить Мартіна, він скаже: 
«Compassion is an act of imagination. Let us re-imagine our world» (185). 

Поки ж Мартін вирушає до Фонтанальби, віддаленого містечка в італій-
ській Умбрії, на прохання Гола Бриґшоу, батька своїх друзів юності Адама 
і Марини. Вони покинули батька і оселилися на європейському півдні, коли 
той зробив вибір на користь амбітного плану змінити майбутнє Британ-
ської Вест Екваторії – вигаданої держави в Африці. Брехливий політичний 
філософ залишився на схилку віку на самоті, а важка недуга змушує його 
відшукати дітей і бодай перед обличчям смерті відновити колись розірвані 
родинні зв’язки. Свого часу Бриґшоу зачарував молодого Мартіна – у ньому 
він побачив людину дії, відважну, наділену гострим розумом. Він захоплю-
вався політиком і боявся його одночасно, тож охоче виконував його про-
хання-доручення, у тому числі щодо сина, який часто здійснював необачні 

165 Тут і далі у главі цит. тексту роману «Театр на воді» за: Clarke L. The Water 
Theatre. – Richmond: Alma Books Ltd, 2010.
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кроки. На відміну від лоджівського рятівника родини, котрий вирушає на 
відвідини до мало відомої йому родички, Мартін зберіг ніжні почуття до 
друзів, яких давно не бачив. 

Містичні духовні практики в романі пов’язані напередусе з умбрій-
ською графинею Ґабріелою. На своїй розкішній віллі ексцентрична пані 
займається улюбленими справами – працює зі снами, веде цікаві бесіди та 
плаває, поки її чоловік Рафаеле десь у далекій Женеві переймається гло-
бальним порядком денним ООН. Вілла належить давньому роду Рафаеле і, 
мабуть, була збудована в часи правління імператора Калігули. Ще одна 
втіха графині – мистецтва. Вона гуртує довкола себе дивакувату публіку з 
чудернацьких театральних режисерів, похмурих італійських різноробочих 
та ченців, котрі грають на лютні, і хоч разом вони більше нагадують маска-
рад, насправді в амфітеатрі вони проводять різноманітні містичні ритуали 
та церемонії. Чоловік поблажливо ставиться до експериментів дружини з 
так званим театром на воді, але чи то через нерозуміння, чи ще через щось 
воліє триматися на відстані від її захоплення. 

Мартін Кроутер насолоджується гостинністю Ґабріели щойно туди при-
буває. Не певний, чи то через чари графині, чи через південне «італійське 
сонце, яке розчинилося (dissolved) довкола мене», – каже він, – «занурився 
у пітьму пам’яті» (52). Жахіття війни, обличчя тих, хто знущається, і тих, 
над ким знущаються, з’являються перед його очима. Він – той, хто стільки 
років провів, висвітлюючи на телебаченні події війни, так добре знає, щó 
таке жахіття і щó таке зло, що, на погляд стороннього, може здатися, що 
сам «палко закоханий у зло». За тридцять років журналістської праці Мар-
тін добре засвоїв: правда простою не буває. Порівнюючи себе з конрадів-
ським Марлоу, котрий повернувся із серця пітьми, він із прикрістю зазна-
чає, що не тіло, а його уява потребує лікування, а поки – «No hope at all» 
(169). Зцілення уяви, здобуття надії – ось істинна причина його прибуття до 
Умбрії – місця, яке має особливу магію, як розповідає Ґабріела:

Sometimes I think that in Umbria even those who believe in nothing else believe 
in signs and portents. <...> It is our custom. Ever since we learnt to read the 
fortunes of men in the flight of birds. Perhaps long before that time. <...> However, 
if you keep your eyes wide, there is meaning to be found everywhere – not only in 
the birds, but in the murmur of trees, in the pictures made in fire or water. Even a 
voice heard in a crowd may say something that can change us. <...> It all depends 
how you are tuned. I know how it is not respectable now to believe in such a 
spirited conference of things. But the ancients were wiser. They had great respect 
for our Umbrian soothsayers. (54–55)

Неподалік від Фонтанальби жила одна з умбрійських віщунок. У горах 
Монті-Сібілліні у центральній частині Аппенін знаходиться печера Сивіли 
Кумської, у якій вона оселилася після перебування в Неаполі. Грецька ві-
щунка Сивіла Кумська – одна з трьох найвідоміших сивіл. Усього їх було 
очевидно десять і найчастіше їх називали за назвою місця їхнього прожи-
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вання. Це до Сивіли Кумської навідується в «Енеїді» Вергілія Еней. Хоча 
йдеться про часи дохристиянські, цей образ пов’язаний також з історією 
християнства – християнські богослови дали схвальну оцінку віщуванням 
сивіл, що були витлумачені як пророцтва про втілення Христа, адже сивіли 
говорили про кінець багатобожжя і про прихід Спасителя. Ґабріела вірить, 
що грот Сивіли – магічне місце й у ньому відбуваються зцілення. 

Коли Мартін таки відшукує Марину, то з сумом визнає, що та творча 
натура, яку він замолоду покохав, перетворилася на похмуру, незрячу ста-
ру жінку. Щодо Адама, то він зник у горах Умбрії і десь там проходить 
очищувальний духовний ритуал. Мартінові згадалося, що чоловік ще з 
юності страждав на психічні розлади. Почувши про прохання Гола Бриґ-
шоу повернутися, Марина рішуче відмовляє і не те, що їхати, а й чути про 
це, тепер навіть шкодує, що він її батько. Натомість з Мартіном у неї від-
бувається щира розмова – про них самих колись і тепер, про ті духовні 
виклики, які стоять перед людиною сьогодні. 

Окрім згаданих побувальців, на віллі графині замешкав письменник на 
ім’я Леррі. В одному зі своїх творів він розмірковує про межі розумного: 
«Only a foolish mind fails to value reason highly among the instruments of 
knowledge; only a fearful one clings to it as though there was no other» (317). 
Леррі, визнаючи, що розум є інструментом пізнання, не визнає його ви-
нятковості. Єдине, що ми знаємо напевне, пише він, це – невідворотність 
смерті. Радикальна непевність щодо ситуації людини змушує кожну людину 
самостійно «надавати форми» (чи пере-творювати) своє життя, стверджує 
дієгетичний письменник. Міркування митця остаточно налаштовують 
Мартіна на новий досвід, який має трансформуючу силу і відкриває нові 
смисли світу. Цей досвід протагоніст отримує під час містичних ритуалів, 
мимовільним учасником яких він стає. Спочатку вони пов’язані з культом 
давньогрецької богині Ізіди та привидом Фонтанальби, потім – з культом 
Богині-Матері. 

Слід зазначити, що інтертекстуальність роману корелює з назагал 
еклектичним поетичним втіленням сталого інтересу Ліндсея Кларка до міс-
тицизму. Аналогія з головним героєм роману Луція Апулея «Метаморфози, 
або Золотий осел» має пояснити спантеличеність Мартіна Кроутера. Автор 
добре знає, що давньоримський письменник знався на містичних ученнях 
(за чаклунство ж його й засудили), тому протагоніст роману очікувано по-
яснює, що те, що йому довелося пережити, нагадує те, що пережив колись 
Луцій. Як відомо, римського юнака рятує єгипетська богиня Ізіда – прой-
шовши обряд посвячення, він стає палким прихильником культу Ізіди та 
Осіріса. Луцієвому сходженню вгору передує сходження вниз – свого часу 
захопившись чаклунством і випробувавши на собі дію чарів, через фаталь-
ну плутанину замість перетворитися на пугача, як йому хотілося, став віс-
люком. Неймовірні пригоди нещасного Луція-віслюка, чуттєві насолоди та 
спокуси життя виснажують його настільки, що він урешті-решт змушений 
звернутися по допомогу до богів. 
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На відміну від Луція, Мартін не перенасичується чуттєвими насолода-
ми, він утомлений від людських смертей на війні (це сходження вниз), схо-
дження вгору відбувається якраз завдяки містичним практикам під орудою 
Ґабріели. Він занурюється в екзальтований стан – чи то під дією барокової 
музики, чи через вібрації сакрального місця, що знаходиться у проході пе-
чери. Як людина слова (журналіст), Мартін робить спробу вербалізувати 
свої екстраординарні переживання, коли повідомляє, що відчуває ту пер-
винну енергію, яка поєднує матерію, час та простір в одне ціле. Це, своєю 
чергою, викликає з його пам’яті моменти щастя з дитячих та юнацьких ро-
ків. Він згадує і про кохання. Насамкінець трансгресійний досвід дарує 
йому відчуття себе як частини цілого. Містичний ритуал завершується біля 
статуї Богині-Матері. Прикметно, що Луцій став жерцем Ізіди, і саме цю 
давньоєгипетську богиню з ІІ ст. до н.е. вшановували давні римляни, зго-
дом її культ вплинув на християнську догматику – образ Божої Матері з 
дитиною на руках бере початок від образу Ізіди з дитиною Гором (Мифо-
логический словарь: 255). Тож зовсім невипадково у завершальній частині 
ритуального переходу Мартіна супроводжують звуки «Вечірньої Діви Ма-
рії» Клаудіо Монтеверді. 

Лукрецій теж писав про культ Богині-Матері, поєднуючи його із силою 
природи. Упізнаваними є й інші покликання в романі на давньогрецького 
поета-філософа. Зокрема, це ідея діалектичного зв’язку життя і смерті.  
У поемі «Про природу речей» Лукрецій пише: 

…Мішається плач поховальний
З безжалісним криком діток, які вперше побачили сонце.

Міркування Мартіна у заключному абзаці роману суголосять цій думці 
Лук реція: 

Already, somewhere across the earth, day was dawning, while elsewhere in the 
self-same moment midnight struck. And it was all one. The earth was turning even 
as we stood inside it. <...> I saw it and I felt it so, and because this was an 
experience, not just an idea, I knew that I was inseparably part of it. I knew too that 
I would not be able to hold on to this exalted state for ever, but everything would 
be changed by it… (433) 

Наведений фрагмент вказує також на джерело істинного у розумінні Мар-
тіна – це його досвід, а не наперед задана ідея. Він свідомий того, що ек-
зальтований стан не може тривати довго, але й знає напевне, що після 
«італійських канікул» його життя змінилося. Чи долає протагоніст роману 
глибинний скептицизм? Колріджівська уява та «духовні сили» Елітіса, без 
сумніву, пере-творюють його життя, – він здобуває надію, на відсутність 
якої нарікав на початку, – надію на любов до Марини, на свою професію. 
Але це досить тривкий стан. «Духовні практики» дозволяють вийти з 
«Г’юмового кола», але це лише тимчасовий прихисток. Здобутки містичних 
практик скептицизм утримує у статусі непевного досягнення. 
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Невід’ємною частиною і логічним етапом дослідження феномену літе-
ратурного скептицизму в сучасному британському романі є з’ясування 
сукупності тих художніх засобів та практик, які формують так званий «не-
скептичний» полюс. Одні і ті ж британські романісти демонструють сталу 
настанову як на скептицизм, так і на його подолання (чи зняття). Класична 
британська філософія і філософія ХХ ст. леґітимізує дуалізм скептичного 
та нескептичного і, починаючи від Д. Г’юма, пропонує, у тому числі, таку 
модель скептицизму, яка імпліцитно містить «нескептичний» полюс, – і хоч 
би чим було це нескептичне, воно завжди мається на увазі. У романі «не-
скептичний» полюс реалізується тимчасовими або альтернативними «при-
хистками» (за Уоллеґером), які пригнічують скептицизм і таким чином 
уможливлюють вибудову фікційних світів, у яких рішення можуть бути від-
найдені, а вічність – доведена. До «нескептичного» зараховуємо й ті меха-
нізми, які дозволяють уникнути наближення до тотального сумніву, який 
інакше може стати неподоланним викликом скептицизму.

Сучасні британські романісти, котрі практикують поміркований скеп-
тицизм, представляють різні варіанти виходу за його межі, серед яких – 
ностальгія, релігія, давні містичні практики. Здійснена в Розділі 4 аналітика 
романів Доріс Лессінґ, Вільяма Ґолдінґа та Ліндсея Кларка дозволяє висно-
вувати про таке:

1. Романістиці всіх трьох авторів притаманний як скептичний, так і не-
скептичний вимір письма, при цьому кожен автор виробляє власну 
конфігурацію дуалізму;

2. Важливим елементом «нескептичного» полюсу в прозі Д. Лессінґ є 
ностальгія. Такі конститутивні ознаки ностальгії, як суб’єктивність, 
інтерпретативність і некритичність дозволяють локалізувати її на 
протилежному до скептичного полюсі.

 У своїй засадничій функції ностальгія бере участь у встановленні від-
носин між минулим та теперішнім, між теперішнім та майбутнім. Її 
основна якість – суб’єктивність дає підстави тлумачити будь-яку нос-
тальгію, незалежно від її локації, як «interpreted nostalgia» (за Дейві-
сом), іншими словами, аналіз досвіду – істинний чи хибний – повсякчас 
змішується з первинним досвідом, змінюючи його. Оскільки інтерпре-
тативність постає іманентною рисою ностальгії, остання не дублює 
минулого, а творить нові його образи. Це, своєю чергою, вказує на 
безпосередній зв’язок ностальгії з властивостями пам’яті і спонукає 
до залучення праць з феноменологічного аспекту пам’яті, розробле-
ного французьким філософом Полем Рікером. За потужністю нос-
тальгія може уподібнюватися уяві. Посутнім за такої логіки стає вста-
новлення складних відносин між ностальгією, пам’яттю та вигадкою. 
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«Нескептичний» полюс у сучасному британському романі: стратегії реалізації

 Потужну семантику концепту ностальгії реалізовано в романах 
Д. Лессінґ «Золотий зошит» та «Альфред та Емілі». У програмному 
романі письменниці ностальгія актуалізується у зв’язку з образом го-
ловної героїні Анни Вулф. Вона діє так, як діє скептик: перебуває в 
постійних роздумах щодо світу і свого місця в ньому, з’ясовує межі 
тієї чи іншої моделі відносин зі світом, але замість врешті-решт пере-
писати теперішній сценарій свого життя, мостить «тимчасовий при-
хисток» (за Гакслі), обираючи ностальгію. Ностальгічна туга дієгетич-
ної письменниці за минулим, її занурення у високохудожнє щасливе 
минуле підміняють на якийсь час нестерпний власний сценарій жит-
тя. Схожу ностальгію – як форму «ескепізму» – спостерігаємо в по-
ведінці протагоніста «Володаря мух» В. Ґолдінґа – Ральфа. Його ре-
акцією на галопуючу жорстокість Джека у фінальному гострому про-
тистоянні теж стає «ескейп» у минуле, яке за принципом історичної 
інверсії перетворюється на час гармонії та ідеального стану справ. 
Фінал обох історій теж схожий. 

 Маніфестації ностальгії в романі «Альфред та Емілі» пов’язані з де-
кількома персонажами, вони – розлогіші, що задається значною мі-
рою поєднанням у творі історії особистої (private) та історії країни/
світу (public). Ностальгія є багатовимірною: туга за щасливим дитин-
ством, прихована внутрішня тривога, пригнічення ґендерної стерео-
типізації, антитетичність минулого та теперішнього часу. Водночас 
ми не спостерігаємо в романі тієї ностальгії, яка «виповнює усе ми-
нуле» (за Ловенталем). Крім того, ностальгія може бути ґендерно 
маркованою, у такій якості вона – втілення невдоволеності наратора 
сучасним станом справ, а це, своєю чергою, може результувати в 
ностальгії «за тим, чого не було». Політичний дискурс у романі уні-
версалізує (об’єктивує) суб’єктивну ностальгію персонажів. Вона 
пов’язана з новим станом Британії – реаліями мультикультурної та 
мультиетнічної Британії і засвідчує складний стан справ у колишніх 
колоніях та метрополії, але навіть ставши одним із образів бажаної 
єдності, така ностальгія не виробляє ефективних механізмів ви-
рішення болючих проблем. І в цьому сенсі вона лише «тимчасовий 
прихисток»;

3. Балансування між скептицизмом та релігією (чи метафізикою), яке 
було притаманне В. Ґолдінґу з часу його першого роману «Володар 
мух», утілилося в його художніх та нехудожніх творах, але з кінця 
1970-х, а точніше починаючи з «Видимої темряви», акцент зміщу-
ється в бік дилеми «метафізика–релігія», що може свідчити про, по-
перше, болюче усвідомлення усієї складності вибору, який постав 
перед письменником у силу багатьох чинників, і, по-друге, про те, що 
він очевидно більше, ніж раніше, готовий визнати реальність транс-
цендентного. 
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Р о з д і л  4

 Скептицизм Ґолдінґа на початку 1980-х долається нескептичною ві-
рою, і таке судження щодо релігійної настанови автора удоступню-
ють його романи, зокрема «Паперові люди» (1983). Нескептичний 
вимір роману вибудовується, у тому числі, як наслідок міжвидової 
взаємодії – літератури та архітектури. Такий кут зору відрізняється 
від раніше застосованих до роману інтерпретаційних технік, що по-
слабляє його перебільшений постмодерністський статус. Інтермеді-
альний підхід ми вже успішно застосовували в дослідженні релігійно-
го скептицизму автора на прикладі роману «Шпиль» (глава 16).

 Цей підхід виявив аргументи на користь релігії, як і те, що для автора 
«Паперових людей» залишається важливою ситуація сумніву. Пере-
живання полегшення протагоністом після тривалого виснаження є 
синекдохою до авторського власного переживання трансцендентно-
го виміру, а його невміння пояснити епіфанічний досвід маркує скеп-
тичний сумнів самого автора щодо можливості вираження. І саме 
через це воно не може бути певним, зрозумілим, навіть чітким. Те, 
що автор не називає якості духовного досвіду, а лише повідомляє про 
«involuntary act of awareness», утримує від необхідності філософ-
ських узагальнень, а також надає цьому досвіду статусу індивідуаль-
ного. 

 Cкептицизм Вілфа Барклі долається не розумом, а вірою, а вона не є 
такою, що може бути пояснена. Те, чого не може промовити автор, 
промовляє поетика християнського собору – виразна чуттєва сут-
ність і аналітична символіка. Архітектура стає способом сакралізації 
і виступає джерелом сакральних смислів. Простір церкви, сходів пе-
ретворює світський досвід протагоніста на сакральний. Вузлова подія 
роману – видіння Вілфа – осмислюється ним як зустріч з Богом. Якщо 
вертикаль у християнській сакральній символіці уособлює ідею схо-
дження, то література (роман Ґолдінґа) демонструє, як це сходження 
відбувається. Саме співвіднесення досвіду Вілфа з цими смислами 
з’ясовує суть метаморфози, яка з ним відбулася. У романі література 
діалогізує з архітектурою, а результатом діалогу є те, що значеннєве 
поле роману наповнюється значеннєвим полем архітектурної спору-
ди. Те, що наратована історія олюднює сакральний простір католиць-
кого храму, який постає топосом порятунку, засвідчує рух в обох 
напрямках;

4. Ліндсей Кларк виробив власне амбівалентне розуміння скептициз- 
му – як настанови, що притаманна сучасній культурі. Застерігаючи, 
що скептичне мислення заважає людині сприйняти те, що йде «з глибин 
душі», він разом з тим закликає зберігати здобуте завдяки скептичному 
мисленню знання, бо воно особистісне, суб’єктивне. Іншими слова-
ми, Кларк воліє акцентувати міру скептицизму: він не повинен зава-
дити розгледіти нові можливості. Інтенція автора «поєднати макси-
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мум скептицизму до всього та максимум відкритості до всього» реа-
лізується в його особливому інтересі до «мудрості античних міфів та 
історій традиційних культур». Роман, на його думку, має стати «об-
разним корелятом ритуалу ініціації», коли людина, потрапивши в 
дивні, незрозумілі для неї обставини, отримує значно глибший за ви-
міри власної особистості досвід, і саме в такий спосіб відкриває нові 
смисли світу. Ці нові смисли в романах письменника врівноважують 
скептицизм. 

«Хімічне весілля» – це відповідь Кларка на релігійний скептицизм су-
часності. Через відродження античних природних міфів та давніх 
практик, у своєрідному «ескейпі» у царство духу, він утверджує на-
дію. За словами автора, минуле – це час, коли «люди <…> були ближ-
че до богів». Так само в романі 2010 р. «Театр на воді» подолання 
протагоністом власного глибинного скептицизму є наслідком його 
відкритості до «внутрішніх глибин», що уможливлює вихід за межі 
власного досвіду. Інтертекстуальність роману корелює з назагал 
еклектичним поетичним утіленням сталого інтересу Л. Кларка до міс-
тицизму. «Духовні практики» головного героя роману «Театр на воді» 
дозволяють вийти з «Г’юмового кола», але це лише тимчасовий при-
хисток. Здобутки містичних практик скептицизм утримує у статусі не-
певного досягнення.
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В И С Н О В К И

Cкептицизм можна уподібнити роботі Пенелопи. Упродовж двадцяти 
років Пенелопа чекала на Одіссея, який пішов походом на Трою, і залиша-
лася вірна своєму чоловікові, дарма що заможні й родовиті юнаки пере-
конували її в його смерті й вимагали, щоб вона одружилася з кимсь із них. 
Пенелопа сказала, що відкладає свій шлюб до того дня, коли завершить 
ткати покривало на гробницю свекра Лаерта. Увесь день вона трудилась, а 
вночі все, що виткала за день, розпускала. Так само як праця Пенелопи є 
постійним і нескінченним процесом, скептичний розум оприявнює імплі-
кації та обмеження підходів, теорій, точок зору. Британський скептицизм 
вустами одного з ключових філософів країни Девіда Г’юма працю Пенело-
пи перетворив на щоденну потребу: «<…> у всіх випадках життя ми пови-
нні зберігати скептицизм. <…> Коли розум активний і крім того відчуває 
таку схильність, ми повинні з ним погоджуватися. Якщо ж ні, то він не має 
права нами керувати» (Г’юм: 259). Г’юм визначив і межі скептицизму: 
«Справжній скептик з недовірою ставиться не тільки до своїх філософ-
ських переконань, але й до своїх філософських сумнівів, однак ніколи не 
відмовляється від безневинного задоволення, яке можуть принести йому і 
ті, і ті» (ibid.: 262). Таким чином, cкептицизм у філософії Великої Британії 
постає практикою активного розуму і має естетичний вимір.

Скептицизм перейшов межі філософії ще задовго до Д. Г’юма. Як про 
невід’ємне від багатовікової історії англійської літератури явище літерату-
рознавство ствердно заговорило на початку ХХІ ст. Численні монографії, 
статті, конференційний дискурс останнього десятиліття можна було б ква-
ліфікувати як нову хвилю зацікавленості літературним скептицизмом, якби 
не той факт, що властиво словосполучення «літературний скептицизм» 
уперше подибуємо в розвідці Хлої Пріді за 2013 р.: «Marlowe’s Literary 
Scepticism: Politic Religion and Post-Reformation Polemic». Щоправда пооди-
нокі праці з цієї проблематики були й раніше. 

Літературознавство тлумачить скептицизм як повсякчас критичне став-
лення до догматичних чи доктринерських позицій, що поєднується з імплі-
цитним, неперервним захистом неупередженого запиту (В. Гемлін); як 
практику, процес, «гру розуму», що лише наближається до ствердження й 
акцентує ймовірність результату як синтезу скептичної обізнаності щодо 
плюральності та артикуляції тих чітких відчуттів, які можуть хоча б споді-
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Висновки

ватися на загальне схвалення (Ф. Паркер) чи як непогамовний дух сумніву 
(М. Зерба). 

Модальність скептицизму може бути різною, різною ж вона була відпо-
чатково. Давньогрецькі філософи теоретизували два види скептицизму – 
радикальний та поміркований. Разом з тим, марґінальне хибне ототожнен-
ня скептицизму з тотальним релятивізмом чи з нігілізмом, яке або зберігає 
інерцію стереотипу попередньої історичної епохи, або наснажується дог-
матичними імпульсами сьогодення, усе ще залишається одним із підходів, 
у тому числі академічним, – ми його номінували ще на початку роботи, але 
далі він залишився поза межами нашого інтересу.

Було б необачним цілковито узгоджувати інтерес літературознавства 
до явища літературного скептицизму з тими реляціями, які виникли у 2-й пол. 
ХХ ст. між постмодернізмом та скептицизмом, як і обмежувати останній 
концепціями, хай і ключових репрезентантів сучасного інтелектуалізму, 
як-от постструктуралістів М. Фуко, Ж. Дерріда, Ж.-Ф. Ліотара. Вони по-
стулюють відносність знання, зважаючи на змінність когнітивних рамок – 
залежно від «сексуальної орієнтації, раси, ґендеру та інших рис людської 
ідентичності» (Р. Попкін). Епістемологічний релятивізм у різних модаль-
ностях, аж до «безкомпромісного» (а саме так визначають «постмодерний 
скептицизм»), був добре відомий у Давній Греції – і Сократу (V ст. до н.е.), 
і Піррону з Еліди (IV ст. до н.е.). Енесідем у I ст. до н.е. сформулював десять 
тропів на захист скептицизму, які ввійшли в історію як так звані «Енесіде-
мові тропи». Це десять способів відмови від оцінного судження; якщо пер-
ші п’ять тропів розглядають ненадійність усього видимого з боку суб’єкта, 
то інші п’ять – з боку об’єкта. Прикметно, що четвертий троп пов’язаний з 
обставинами: об’єкти видаються різними, залежно від положення, стану 
свідомості, фізичного стану, в якому суб’єкт їх вивчає, у той час як п’ятий 
виходить з виховання, законів, віри в перекази, народних устоїв та упере-
джень. Енесідем, ясна річ, не оперує поняттям «інтелектуальна» чи «когні-
тивна рамка», але її має на увазі. Таким чином, кореляції між сучасними 
практиками літературного скептицизму і тривалою скептичною традицією 
бачаться як можливі і, як у тому переконують результати здійсненої аналі-
тики сучасних романів, украй потрібні. 

Якщо поштовхом до студій літературного скептицизму була зацікавле-
ність ним як характерною ознакою сучасного інтелектуального пейзажу, 
як культурною домінантою, як літературним феноменом із сучасним кон-
текстом прочитання, то згодом науковий пошук чимдалі розширював поле 
інтересу, залучаючи літературні твори попередніх літературних епох, та 
вийшов за межі одного жанру, що дає підстави не лише концептуалізувати 
літературний скептицизм як явище сучасного британського роману, а й 
розглядати його в контексті національної традиції англійської літератури. 
Літературознавці відкрили її для себе, коли подивилися на старі явища під 
новим кутом зору. Ці спеціальні дослідження, які з’явилися за останнє де-
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сятиліття стосовно доробку англійських письменників від доби Ренесансу 
до початку ХХІ ст., мають п’ять чітко визначених «епіцентрів» інтересу: 
Відродження та пост-Відродження; XVII століття; просвітницький роман; 
поезія романтиків та розмаїті романні практики ХХ–ХХІ ст. 

Ґенеза англійського літературного скептицизму пов’язана з добою Від-
родження. Скептики епохи з «вивихнутими суглобами» – К. Марло та 
В. Шекспір – порушують гострі питання віросповідання та епістемології на 
тлі складних процесів ревізії ціннісних орієнтацій. Скептицизм не лише 
супроводжує ці трансформації, а й сприяє їм. Ці та інші автори єлизаве-
тинського періоду та часів правління Якова І покладаються на стратегії 
античних скептиків, при цьому уроки академічного скептицизму та пірро-
нізму поєднуються із відкритістю до французького досвіду – Монтеня, зго-
дом Декарта. «Трагічний» і «комічний» скептицизм В. Шекспіра, релігій-
ний скептицизм К. Марло, «мудрий» скептицизм Дж. Донна, «активний» 
скептицизм С. Джонсона, «позитивний» скептицизм Дж. Свіфта, епістемо-
логічний скептицизм Т.С. Колріджа, «духовний» скептицизм А. Теннісона 
тощо – ці поліваріативні художньо-стильові авторські практики розширю-
ють горизонт англійського літературного скептицизму і підтверджують, що 
«скептицизми» сучасних британських письменників можуть мати відповід-
ники у багатій інтелектуальній традиції цієї країни. 

Важливість явища скептицизму в багатогранному розумінні англійсько-
го (і не лише) інтелектуалізму Нового часу, своєю чергою, знесилює редук-
ціоністські підходи до скептицизму як до популярної практики постмодер-
ну і доводить, що літературний скептицизм в англійському романі 2-ї пол. 
ХХ – поч. ХХІ ст. не є автономним чи винятково сучасним явищем. 

Разом з тим, міждисциплінарні підходи до студій людини, трансформа-
ція філософії (про яку говорив Гайдеґер), леґітимізований на всіх рівнях 
плюралізм (аксіологічний у тому числі), пошуки удатних способів культур-
ної комунікації в «ситуації постмодерну» та інші тенденції в гуманітарис-
тиці 2-ї пол. ХХ – поч. ХХІ ст. лише посилили запит на таку методологію 
рефлексії, яка спрямовує пізнання на пошук достовірного знання через 
сумнів. 

Британський літературний скептицизм живиться специфічним культур-
ним та історичним досвідом англійців, скептицизм постає одним із сегмен-
тів національного буття англійців, що завжди був їм притаманний. У тако-
му ракурсі він є питанням, яке належить до студій англійської національної 
ідентичності. Британські письменники та літературознавці формулюють 
тезу про скептицизм як одну з домінант англійської ідентичності. Джон 
Фаулз з притаманним йому прагненням осмислювати сучасність, актуалі-
зуючи потужний культурний та історичний досвід англійців, запропонував 
автентичний англійський образ з безумовною популярністю – Робіна Гуда 
як носія «англійськості» або так званої «Зеленої Англії», визначивши його 
як людину емпіричну, незалежну і спроможну об’єктивно порівнювати; він 
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протидіє, а не стверджує, і власне ці якості відповідають природі скепти-
цизму (есей «Бути англійцем, а не британцем»). Суть «англійськості», за 
Фаулзом, полягає в емпіризмі, у нетерпимості до метафізики, у наданні 
переваги логічному позитивізму. Витоки емпіричної філософії письмен-
ник вбачає в культурному досвіді англійців. А це дозволяє припускати, що 
емпіризм, який становить конститутивну компоненту англійської самото-
тожності, і емпіризм філософський в англійському варіанті утворюють 
особливий симбіоз, тож і його літературні апропріації не обов’язково є 
апропріаціями філософського вчення, що його представляють Дж. Локк, 
Дж. Барклі та Д. Г’юм. Іншими проявами притаманного англійцям критич-
ного мислення Дж. Фаулз вважає «ухиляння», «млявість етики» та відразу 
до теорії. 

Актуалізація взаємопов’язаності скептицизму та національної іден-
тичності, що постає головно як наслідок аналізу зразків класичного та су-
часного англійського роману, дозволяє британському літературознавцю 
Карен Г’юїтт констатувати «вроджений релігійний скептицизм», який по-
єднується з блискучим знанням Біблії, скептичне ставлення до священиків, 
яке поєднується з толерантністю. У «недовірі до всіляких теорій» дослідни-
ця вбачає не лише компоненту англійської ідентичності, а й один зі смислів 
антитези «англієць–континентальний європеєць». «Європейських інтелек-
туалів завжди бентежив спротив англійців теоретичним побудовам та 
“всеосяжним”, “усебічним» роз’ясненням”», – стверджує вона. Не намага-
тися зрозуміти все шляхом однієї всеосяжної теорії, а віддавати перевагу 
адекватним і назагал більш глибоким підходам є, у її розумінні, культурним 
вибором англійця. 

Публічна і наукова дискусія про британського інтелектуала та його 
роль у суспільстві відбувається в контексті зіставлень з типологічно від-
мінним континентальним інтелектуалом, здебільшого йдеться про фран-
цузьку традицію. Останнє, зокрема, пояснює, чому проблему інтелектуала 
публічний дискурс у Великій Британії формулює негативно – «Чому ми не 
любимо наших інтелектуалів?» (Дж. Нотон), а науковий, озираючись на всю 
історію англійського інтелектуалознавства, виробляє т. зв. тезу про відсут-
ність (absent thesis) (С. Колліні). Порівняння з інтелектуальними практика-
ми континентальної Європи (Дж. Фаулз, К. Г’юїтт), передовсім Франції, як 
засвідчують і новітні культурологічні та соціологічні погляди (Л. Коллі, 
К. Кумар, Дж. Нотон), – це усталений для англійців засіб самоіденти фікації. 

Специфіка англійського варіанта літературного скептицизму, у тому 
числі сучасного, зумовлена потужною національною філософською тради-
цією, скептицизмом як одним із сегментів національного буття англійців, 
який був завжди їм притаманний, і власне тривалою традицією в англій-
ській літературі. Але питання полягає не стільки в якості перерозподілу цих 
трьох витоків у досліджених нами текстів, скільки, властиво, у розумінні 
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багатовимірності явища літературного скептицизму не лише в його проя-
вах, а й у витоках. 

Здійснена нами аналітика проекцій скептицизму в сучасному британ-
ському романі має за наслідок вироблення таксономії літературного скеп-
тицизму. Доцільним підходом до систематизації поліваріативних романних 
практик у межах цього явища є поділ на чотири типи: епістемологічний, 
релігійний, феміністичний та моральний. Кількість виокремлених типів – 
неостаточна, але вони утворюють той фундамент, який необхідний для по-
дальшого вивчення і концептуалізації літературного скептицизму в сучас-
ному романі, і не лише британському. Межі чотирьох типів можуть бути 
проникними, як-от релігійний та моральний, релігійний та епістемологіч-
ний чи феміністичний та епістемологічний. Можемо констатувати пере-
вагу поміркованого (mitigated) скептицизму над радикальним у романісти-
ці як представників старшого повоєнного покоління письменників (Д. Лес-
сінґ, В. Ґолдінґ, Д. Лодж, М. Бредбері), так і тих, кого зараховують до «late-
twentieth-century fiction» (Дж. Барнс та Ґ. Свіфт). Це узагальнення щодо 
модальності скептицизму стосується й поезії Ф. Ларкіна – ще однієї зна-
кової постаті в літературі Великої Британії 2-ї пол. ХХ ст.

Англійський скептицизм був би посутньо неповним явищем, якби ви-
ростаючи з сумніву, зокрема епістемологічного, зводився до заперечення. 
Сумнів може мати різні наслідки, він не обов’язково апоретичний, а й та-
кий, що приносить новизну, спонукає до відваги, породжує страх і навіть 
фобії (М. Зерба). Ті проекції скептицизму, які ми дослідили, дають підстави 
вважати, що сучасні британські романісти реалізують потенціал скепти-
цизму до створення нового – через сумнів («щирий», як у Д. Лоджа, чи 
методологічний, як у Л. Кларка), через заперечення, відкидаючи те, що не-
переконливе чи хибне. За влучним визначенням персонажа «Історії світу  
в 10 ½ главах» Дж. Барнса, істина на 43 відсотки все ж краща за істину в  
41 відсоток. І це утримує письменників, що належать до різних літератур-
них поколінь, від тотального скептицизму, як і підвищує результативність 
сумніву. У той час як сучасна епістемологічна непевність не дає підстав 
безумовно оперувати поняттями істинного та хибного в традиційному сен-
сі, літературні персонажі не поспішають відкидати той вид сумніву, який 
захищає істину.

Одним із результатів літературно-художніх практик сучасних британ-
ських романістів, що репрезентують сучасну рефлексію стосовно різних 
аспектів релігії в контексті так званої світської епохи, нових соціокультур-
них реалій мультикультурного та багатоконфесійного суспільства Великої 
Британії, є конструювання «нової релігійності», яка, з одного боку, від-
повідає на виклики секуляризації, з іншого – є чинником автентичності, 
одним із втілень сучасного індивідуалізму. «Нова релігійність» виникає 
внаслідок сумніву, але утримуючи сумнів, залишається відкритою до по-
дальшого пошуку, крім того, вона не нав’язує віру як комунітарний вибір, 
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але розглядає її як одноосібний вибір окремої людини. Релігійний скепти-
цизм, спрямований як до традиційної релігійності, так і до відмови від неї, 
утворює таке семантичне поле, яке виштовхує догматизм і залишає оста-
точні відповіді за читачем. Актуалізовані романні проекції релігійного 
скептицизму виводять чільних представників постмодерністської світсько-
сті Дж. Барнса та Ґ. Свіфта за її межі, поглиблюють розуміння релігійності 
Д. Лоджа, оприявнюють складні стосунки скептика В. Ґолдінґа з релігією та 
метафізикою. 

У визначенні своєрідності англійського варіанта скептицизму не може-
мо оминути питання щодо скептицизму як методології, а точніше не акцен-
тувати притаманного йому методологічного аспекту. Це інтелектуальна 
практика, спрямована на з’ясування меж точок зору, підходів, учень тощо. 
І тому сьоранівський варіант – неподоланний сумнів з трагічним пафо- 
сом – не є в ньому визначальним. 

В основі всієї архітектоніки скептичного виміру письма В. Ґолдінґа, 
Д. Лоджа, М. Бредбері та Л. Кларка, Дж. Барнса та Ґ. Свіфта лежить автор-
ський скептицизм. Проблема авторського авторитету або «включеності» 
автора у процес формування смислів роману, окрім індивідуальних особ-
ливостей, має виразну національну специфіку, ідеться про притаманне  
англійським письменникам схоже розуміння фігури автора в постмодер-
ністську добу. Д. Лессінґ, Д. Лодж, В. Ґолдінґ, певною мірою Дж. Барнс  
та В.С. Найпол – це ті британські письменники, котрі не лише частково по-
діляють погляд на природу літератури, а й охоче «роз’яснюють» свою сві-
домість, підказують закладені у твори власні смисли. Сучасні англійські 
письменники не бажають приймати ані «смерть роману», ані «смерть авто-
ра» (О. Джумайло), натомість беруть до уваги ті значення категорії автора, 
які їм ближчі. «<…> є автор, є герой і є читач, так само як є вічне людське 
запитування про непозбутню і непідвладну симулякрам реальність – реаль-
ність людського досвіду» (Джумайло 2007). Акцентування праксису є тією 
перевагою англійців, яка відштовхуючись від особливого, не лише декон-
струює, а й конструює досвід (Монжен). Феміністичний скептицизм Доріс 
Лессінґ є інструментом втілення авторської настанови на подолання по-
ложень феміністичної думки та критики, які догматизують і викривлюють 
смисли тих її романів, у центрі яких знаходяться свідомість та тривоги жін-
ки («Золотий зошит» відпочатково прочитувався як «біблія фемінізму»), а 
це передбачає, зокрема, ревізію фігури автора і відвоювання досвіду в усій 
його повноті, у тому числі зворотного до конфронтації чоловічо-жіночого 
діалогу в поетичній традиції Р. Ґрейвса.

Проекції епістемологічного скептицизму в сучасному британському 
романі виводять явище літературного скептицизму за межі постмодер-
нізму, що, безперечно, розширює конфігурацію його витоків та значень. 
Скептицизм у сучасному британському романі може бути опосередкова-
ний постмодерною ситуацією, але нею не вичерпується. Водночас у рома-
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нах убачаємо продовження неперервного від XVIII ст. інтересу англійських 
романістів до епістемологічної умовності як особливого різновиду скепти-
цизму, який у новітніх текстах втілюється художніми засобами, що не об-
межуються постмодерністською естетикою. Хоч і частково, теоретичні 
узагальнення розвідки стосуються проблеми наступності літературного 
скептицизму. Здійснена аналітика підтверджує концепцію М. Конлі про ін-
терес до епістемології як трансісторичної жанрової ознаки британського 
роману, що уточнює ті складні ґенетичні зв’язки, які існують між сучасним 
романом та романом XVIII, XIX та 1-ї пол. ХХ ст.

Романні практики скептичного мислення зумовлюють відповідну пое-
тику. Письменники, з якими ми пов’язуємо явище літературного скепти-
цизму в сучасному британському романі і які є осердям інтересу в цій 
розвідці, ніколи не прагнули створити філософську школу, однак їхні ро-
манні практики вказують на притаманний їм схожий спосіб міркування. 
Невід’ємною частиною останнього є сумнів, причому не той, що прямує до 
зречення від істини в її традиційному розумінні – коли вона тлумачиться як 
достовірність знання про буття, а той, що готовий ретельно з’ясовувати 
межі різних точок зору, – він релятивізує істину, але не відмовляється від 
неї або таке заперечення є доволі кволим. Означений скептицизм органі-
зовує структуру роману чи його окремі частини через розмаїття поети-
кальних інструментів. 

Не доводиться говорити про набір формальних механізмів чи прийо-
мів, спільний для всіх авторів, радше проведений аналіз романів спонукає 
закцентувати увагу на використанні кожним з авторів художніх інструмен-
тів, які будучи складовою самобутнього стилю письменника, можуть бути 
кваліфіковані і як ті, що є механізмами втілення його скептицизму. Вихо-
дячи з того, що авторський скептицизм створює передумови для вивчення 
його маніфестацій у романі, то саме він (у певних межах, звичайно) управ-
ляє текстом роману.

Художнім втіленням базової моделі скептицизму як парадоксально кон-
структивної є діалог. Два відмінних голоси, обидва переконливі, перебува-
ють у процесі з’ясування позицій, взаємообміну, радше ніж виробляють 
висновки. Ю. Кристева дає влучне визначення наслідків застосування діа-
логу у зв’язку з його сутністю: «Рух між двома полюсами, що його створює 
діалог, безповоротно виганяє зі сфери наших філософських інтересів про-
блеми каузальності, фінальності і т.п., таким чином у поле зору діалогічно-
го принципу потрапляє розумовий простір, незмірно ширший за простір 
роману як такий. Ймовірно, не стільки бінаризм, скільки саме діалогізм 
стане основою інтелектуальної структури нашого часу» (Кристева: 454). 
Серед специфічних структурних рішень – протиставлення різних, у тому 
числі й контроверсійних точок зору щодо актуальних питань сьогодення і 
пов’язаний з ним принцип антитетичності персонажів. Сучасний британ-
ський роман реактуалізує потенціал сократівського скептицизму і його ма-
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євтики, який має на меті процес пошуку істини. «Сократівський діалог» 
реалізується на структурно-композиційному рівні, у дистрибуції персона-
жів, на семантичному рівні, функціонує як текстовий елемент – діалоги 
між персонажами чи внутрішній діалог персонажа. Важливо, що сократів-
ська істина, яка виникає з діалогічних відносин між співрозмовниками, є 
взаємовідносною, але й такою, що наближає до істини. 

Романною стратегією уникнення фінальності знання про світ є роз-
будова «скептичного середовища», що передбачає наявність ненадійного 
наратора, зміну наративних рівнів, розмивання меж між актуальним і фік-
ційним, певним і непевним, відмову від «формального завершення» чи ло-
гічного висновку. Крім того, паратекст у своїй комунікативній функції 
може бути інструментом скептичного, тоді він на смисловому рівні поле-
мізує з основним текстом або задає діалогічність як сценарій відносин з 
текстом. «Скептичне середовище» конструюється в романі і завдяки вико-
ристанню тропів – іронії, оксиморона, метафори, різних видів метонімій, 
синекдохи тощо. Скептична фокалізація як джерело ненадійності – ще 
один важливий інструмент моделювання. Останнє узгоджується і з певним 
типом протагоніста – спрямованого на пошук істини, що єднає його з від-
початковим визначенням скептика – того, хто розмірковує. 

Скептицизм притаманний романному дискурсу. М. Бахтін говорив про 
те, що характерною рисою роману є його здатність включати різноманіт-
ність – «авторське мовлення, мовлення оповідачів, вставні жанри, мовлен-
ня характерів» – у діалогічне плетиво взаємовідносин (Bakhtin 1981: 263). 
Скептицизм, який відмовляється вважати лише один кут зору вірним й іс-
тинним, зумовлює переключання між різними регістрами – комедією, тра-
гедією, психологічним реалізмом, сатирою тощо. 

Крім того, скептицизм актуалізується в рецепції читача, а це потребує 
до вище зазначених додати ті практики скептичного мислення, які вини-
кають як наслідок читацького сприйняття. Горизонт очікування щодо ком-
петенції читача автора, який лише досліджує питання, такий: вдумливий 
читач повинен сам зробити вибір. Письменник не дає відповіді, а лише 
спонукає читача, зародивши в ньому сумнів, відкинути хибне. Своєю чер-
гою, читач подібний до протагоніста роману М. Бредбері «Доктор Криміна-
ле», який казав: «Я би нічого не приймав на віру» (Брэдбери: 468). Автор –  
не транслятор істини, але той, що збуджує інтерес до неї. 

Невід’ємною частиною дослідження літературного скептицизму в су-
часному британському романі є з’ясування сукупності тих художніх засо-
бів та практик, які формують так званий «нескептичний» полюс. Британ-
ські романісти демонструють сталу настанову як на скептицизм, так і на 
його подолання (чи зняття). Класична британська філософія і філософія 
ХХ ст. леґітимізує дуалізм скептичного та нескептичного і починаючи від 
Д. Г’юма пропонує в тому числі таку модель скептицизму, яка імпліцитно 
містить «нескептичний» полюс, і хоч би чим було це нескептичне, воно 
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мається на увазі. «Нескептичний» полюс реалізується в романах тимчасо-
вими «прихистками» (за М. Уоллеґером), які пригнічують скептицизм, що 
таким чином уможливлює вибудову фікційних світів, в яких рішення мо-
жуть бути віднайдені, а вічність доведена. До «нескептичного» зараховує-
мо також ті механізми, які дозволяють уникнути наближення до тотального 
сумніву, що може стати неподоланним викликом скептицизму. Сучасні 
британські письменники-романісти, котрі обирають поміркований скепти-
цизм, представляють різні варіанти виходу за межі скептичного пошуку. 
Цими практиками є ностальгія (Д. Лессінґ), релігія та метафізика (В. Ґол-
дінґ), давні містичні практики (Л. Кларк). 

У Вступі ми згадали про спонуку Джозефа Конрада до практик скепти-
цизму, що мають бути в основі роботи над літературним твором – як «тонік 
свідомості», «тонік життя», «агент правди», як «шлях мистецтва та власне 
порятунок», і про застереження Джордж Еліот, адресоване читачам рома-
ну «Міддлмарч», щодо меж таких практик: застосований повною мірою 
скептицизм завів би життя у глухий кут, тож має бути щось, у що ми пови-
нні вірити і що повинні робити, і це щось має бути нашим власним ствер-
дженням, навіть якщо воно бачиться як найбільше рабське покладання на 
іншого (Eliot: 272). Експліцитні та закриті від прозорої артикуляції проекції 
скептицизму в сучасному британському романі, що його представляють у 
нашій розвідці Д. Лессінґ, В. Ґолдінґ, Д. Лодж, М. Бредбері, Дж. Барнс, 
Ґ. Свіфт та Л. Кларк, засвідчують вірність згаданих авторів конрадів - 
сько-еліотівській настанові і, при очевидній вкоріненості в сучасній добі, 
доводять квазісторичну, культурно зумовлену природу романних практик 
скептичного мислення.
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ДОДАТКИ

1. Джон Констебль. «Собор  
у Солсбері». 1823 (до глави 16).

2. Шарль Меріон. «Стрига». 
1853. Ґравюра (до глави 16).

3. Обкладинка роману Д. Лессінґ «Ущелина»: британське (видавництво 
Faber&Faber) і російське (видавництво «Амфора») видання (до глави 23).
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4. Так звані Іспанські сходи. Рим (до глави 27).
Зображення взято на: http://romanculture.org 
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20. Васильченко В.А. Скептицизм и постмодернизм / В. А. Васильченко // Семи-
отика культуры : антропологический поворот : коллективная моногра- 
фия. – СПб. : Эйдос, 2011. – С. 204–213. 

21. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і голов. 
ред. В.Т. Бусел]. – К. : Ірпінь: ВТФ «Перун», 2004. – 1440 с.

22. Вирилио П. Информационная бомба. Стратегия обмана: [Электронный ре-
сурс] / Поль Вирилио ; [пер. с фр. И. Окуневой]. – М. : Гнозис, Прагматика 
культуры, 2002. – 192 с. – Режим доступа : http://www.lib.ru/POLITOLOG/
virilio.txt

23. Вихриева И.В. Становление и развитие малых прозаических жанров в  
литературе Зимбабве : автореф. дисс. на соиск. учен. степ. канд. филол. 
наук : 10.01.03 / И. В. Вихриева ; С.-Петерб. гос. ун-т. – СПб., 2005. – 21 с. 

24. Волжин С.В. Философия чувства и веры И. Г. Гамана и Ф. Г. Якоби в кон-
тексте философии культуры немецкого просвещения : автореф. дисс. на 
соиск. учен. степ. канд. филос. наук : 09.00.13 / С. В. Волжин ; С.-Петерб. 
гос. ун-т. – СПб., 2007. – 23 с. 

25. Гераклит / Гераклит : [пер. А. В. Лебедева] // Фрагменты ранних греческих 
философов. Часть І. От эпических теокосмогоний до возникновения ато-
мистики. – М. : Наука, 1989. – С. 176–257. – (Памятники философской мысли).

26. Голдинг У. Шпиль и другие повести: Сборник / Уильям Голдинг ; [пер. с 
англ. Е. Суриц, В. Хинкис]. – М.: Прогресс, 1981. – 448 с. 

27. Голиченко Т. Интеллектуалы в фокусе современных французских социоло-
гических, политологических и исторических исследований / Татьяна Голи-
ченко // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2004. – № 2. – С. 42–63.

28. Головко Б.А. Філософська антропологія: Навч. посібник / Б. А. Головко. – 
К. : ІЗМН, 1997. – 240 с.

29. Горбунов А.Н. Поэзия Джона Донна, Бена Джонсона и их младших совре-
менников / А. Н. Горбунов // Английская лирика первой половины XVII века: 
[под ред. А. Н. Горбунова]. – М. : Изд-во МГУ, 1989. – С. 5–72. 

30. Горбунов А.Н. Джон Донн / А. Н. Горбунов // Стихотворения и поэмы / 
Джон Донн : [cост. А. Н. Горбунов].– М. : Эксмо, 2011. – (Всемирная биб-
лиотека поэзии).
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31. Горлач М. Концепт «Інший» у романній творчості Доріс Лессінґ : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 10.01.04 / М. Горлач ; 
Таврійський нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. – Сімферополь, 2013. – 20 с.

32. Грейвз Р. Белая богиня: [Электронный ресурс] / Роберт Грейвз ; [пер. с 
англ. Л. Володарская]. – Екатеринбург: У-Фактория, 2007. – Режим досту-
па: http://loveread.ws/view_global.php?id=35684

33. Грейвз Р. Собрание сочинений: В 5 т. / Роберт Грейвз : [пер. с англ. Ю. Ко-
мова и др.]. – М. : Терра-Книжный клуб, 1998. – Т. 4. – 383 с. 

34. Грицанов А.А. История Философии : Энциклопедия / А. А. Грицанов, Т. Г. Ру-
мянцева, М. А. Можейко. – Мн. : Интерпрессервис ; Книжный Дом, 2002. – 
1376 с.

35. Гуревич А.Я. Культура и общество средневековой Европы глазами совре-
менников / А. Я. Гуревич. – М. : Искусство, 1989. – 366 с. 

36. Грязнов А.Ф. Разумный скептицизм в жизни и философии / А. Ф. Грязнов // 
Юм. Сочинения : В 2 т. – М. : Мысль, 1996. – Т. 1. – С. 3–41. 

37. Г’юм Д. Трактат про людську природу : Спроба запровадження експери-
ментального методу міркувань про об’єкти моралі / Девід Г’юм : [пер. з 
англ. П. Насада ; ред. та передм. Е. К. Мосснера]. – К. : Вид. дім «Всесвіт», 
2003. – 552 с.

38. Дебре Р. Інтелектуальна влада у Франції / Режіс Дебре ; [пер. з фр. В. Ар-
тюха]. – К.: Дух і літера, 2008. – 308 с.

39. Декарт Р. Метафізичні розмисли / Рене Декарт ; [пер. з фр. З. Борисюк, 
О. Жупанського]. – К.: Юніверс, 2000. – 304 с.

40. Деррида Ж. Письмо та відмінність / Жак Деррида : [пер. з фр. В. Шовкун, 
наук. ред. перекладу О. Шевченко]. – К. : Основи, 2004. – 600 с.

41. Деррида Ж. О почтовой открытке от Сократа до Фрейда и не только / 
Ж. Деррида ; [пер. с фр. Г. А. Михалкович]. – Мн. : Современный литера-
тор, 1999. – 832 с. – (Классическая философская мысль). 

42. Дерріда Ж. Структура, знак і гра в дискурсі гуманітарних наук / Жак Деррі-
да // Слово. Знак. Дискурс : Антологія літературно-критичної думки ХХ ст. : 
[ред. М. Зубрицької]. – Львів : Літопис, 1996. – С. 457–477.

43. Джумайло О.В. За границами игры : английский постмодернистский ро-
ман. 1980–2000 / О. В. Джумайло // Вопросы литературы. – 2007. – № 5. – 
С. 7–45.

44. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов: 
[Электронный ресурс] / Диоген Лаэртский : [пер. с древнегреч. М. Л. Гаспа-
рова]. – М. : Мысль, 1986. Режим доступа : http://www.psylib.org.ua/books/
diogenl/index.htm

45. Дністровий А. Слово про Сьорана / Анатолій Дністровий // Допінґ духу : 
есеї / Сьоран. – К. : Грані-Т, 2011. – С. 5–23. 

46. Єйтс В.Б. Вибрані твори : поезії, поеми та драми / В. Б. Єйтс : [пер. з англ. 
О. Мокровольський та ін.]. – К. : Юніверс, 2004. – 638 c. – (Лауреати Нобе-
лівської премії).

47. Жлуктенко Н.Ю. Английский психологический роман ХХ века / Н. Ю. Жлук-
тенко. – К. : Вища шк., 1988. – 157 с.
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48. Жлуктенко Н.Ю. Факт і фікційне у репрезентації політичної історії (на ма-
теріалі прози Грема Гріна) / Н. Ю. Жлуктенко // Літературознавчі студії. – 
2011. – Вип. 33. – C. 154–158.

49. Затонский Д.В. Модернизм и постмодернизм: Мысли об извечном коло-
вращении изящных и неизящных искусств / Д. В. Затонский. – Харьков : 
Фолио; М. : АСТ, 2000. – 256 с.

50. Затонский Д.В. Реализм – это сомнение? / Д. В. Затонский. – К. : Наук. дум-
ка, 1992. – 280 с.

51. Исаева Н. Серен Кьеркегор: Лестница в небо — виртуальный проект : 
вступ. ст. / Н. Исаева, С. Исаев // Кьеркегор С. Заключительное ненаучное 
послесловие к «Философским крохам» / Кьеркегор : [пер. с датс., вступ. 
ст., коммент., примеч. Н. Исаевой, С. Исаева]. – СПб. : Изд-во С.-Петерб. 
ун-та, 2005. – 680 с. – (Профессорская библиотека). – С. 3–18.

52. Кессиди Ф.Х. Сократ / Х. Ф. Кессиди. – СПб. : Алетейя, 2001. – 352 с. – (Ан-
тичная библиотека. Исследования).

53. Колаковський Л. Похвала неконсеквентності, або Як бути консерватив -
но-ліберальним соціалістом : есеї / Лєшек Колаковський. – К.: Грані-Т, 
2012. – 320 с.

54. Колотов А.А. Паратекстуальный подход в современном литературоведе-
нии: [Электронный ресурс] / А. А. Колотов // Филология и лингвистика : 
современные тренды и перспективы исследования: материалы I Междунар. 
заочной науч.-практ. конф. – Краснодар, 2011. – С. 37–41. – Режим досту-
па: http://www.kolotov.com/txt/kolotov2011a

55. Кольридж С.-Т. Избранные труды / С.-Т. Кольридж : [пер. с англ. ; составле-
ние В. М. Герман ; вступ. ст. Н. Я. Дьяконовой, Г. В. Яковлевой ; коммент. 
Г. В. Яковлевой]. – М. : Искусство, 1987. – 350 с. – (История эстетики в 
памятниках и документах).

56. Кристева Ю. Бахтин, слово, диалог и роман / Ю. Кристева // Французская 
семиотика : От структурализма к постструктурализму : [пер. с фр., сост., 
вступ. ст. Г. К. Косикова]. – М. : ИГ Прогресс, 2000. – С. 427–457. 

57. Кружков Г. Communio Poetarum: Йейтс и русский неоромантизм: [Элект-
ронный ресурс] / Г. Кружков // Ностальгия обелисков : Литературные меч-
тания. – М. : Новое литературное обозрение, 2001. – Режим доступа: http://
www.vavilon.ru/texts/prim/kruzhkov3-2.html

58. Лессінґ Д. Про те, як не отримують Нобелівську премію. Нобелівська лек-
ція / Доріс Лессінґ ; [пер. з англ. М. Калініченка] // Всесвіт. – 2008. – № 11–
12. – С. 169–176. 

59. Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна / Жан-Франсуа Лиотар ; [пер. с фр. 
Н. А. Шматко]. – М. : Ин-т экспериментальной социологии ; СПб. : Але тейя, 
1998. – 160 с. 

60. Літературознавчий словник-довідник / Р. Т. Гром’як, Ю. І. Ковалів та ін. –  
К. : ВЦ «Академія», 1997. – 752 с. – (NB: Nota Bene!).

61. Лодж Д. Разные жизни Грэма Грина / Дэвид Лодж ; [пер. с англ. O. E. Мака-
ровой] // Иностранная литература. – 2001.– № 12. – С. 190–216.
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62. Лодж Д. Райские новости: Роман / Дэвид Лодж ; [пер. с англ. Е. Дод]. – М.: 
Иностранка, Б.С.Г.-Пресс, 2002. – 456 с. – (Иллюминатор).

63. Лосев А.Ф. История эстетических категорий / А. Ф. Лосев, В. П. Шеста-
ков. – М. : Искусство, 1965. – 376 с.

64. Лосев А.Ф. Культурно-историческое значение античного скептицизма и 
деятельность Секста Эмпирика / А. Ф. Лосев // Секст Эмпирик. Сочине-
ния : В 2 т. – М. : Мысль, 1975. – Т. 1. – С. 5–60. 

65. Лосев А.Ф. Самое само: [Электронный ресурс] / А. Ф. Лосев // Юбилейное 
собрание сочинений в 9-ти т. Книга ІІІ. Миф–Число–Сущность. –  
М. : Мысль, 1994. – Режим доступа: http://rutracker.org/forum/viewtopic.
php?t=3478966 

66. Люксембург A.M. Англо-американская университетская проза. История, 
эволюция, проблематика, типология / А. М. Люксембург. – Ростов н/Д. : 
Изд-во Ростовского университета, 1988.

67. Макушинский А. Земные сны: [Электронный ресурс] / А. Макушинский // 
Крещатик. – 2008. – № 3. – Режим доступа : http://magazines.russ.ru/
kreschatik/2008/3/ma24.html

68. Мамардашвили М.К. Лекции по античной философии / М. К. Мамардашви-
ли ; [общ. ред. Ю. П. Сенокосова]. – М. : Аграф, 1999. 

69. Масляева О.Ю. Поэтика трилогии Дэвида Лоджа (романы «Академический 
обмен», «Мир тесен», «Прекрасная работа») : автореф. дисс. на соиск. 
учен. степ. канд. филол. наук : 10.01.03 / О. Ю. Масляева ; Нижегород. гос. 
лингвист. ун-т им. Н.А. Добролюбова. – Н. Новгород, 2002. – 20 с. 

70. Матусова Е. Введение в платоновскую философию / Екатерина Матусова // 
Платон. Диалоги. – М. : НФ «Пушкинская библиотека»; АСТ: АСТ Москва, 
2006. – С. 5–52.

71. Мирошниченко Л.Я. Британский интеллектуал: преодолевая отвращение к 
слову на букву и / Л.Я. Мирошниченко // Вестник МГЛУ. Научно-теорети-
ческий журнал. Серия 1. Филология. – 2014. – № 2 (69). – Минск: УО МГЛУ. –  
С. 171–178.

72. Мифологический словарь / гл. ред. Е. М. Мелетинский. – М. : Сов. 
Энциклопедия, 1990. – 672 с.

73. Михед Т.В. Наративи культурного простору: постмодерністський варіант 
реконструкції національної ідентичності в романі Джуліана Барнса «Анг-
лія, Англія» / Т. В. Михед // Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. Філологічні 
науки. – 2011. – С. 15–19.

74. Мірошниченко Л.Я. Антискептичний полюс у романі Доріс Лессінґ «Золо-
тий зошит» / Л.Я. Мірошниченко // Наукові записки Ніжин. держ. ун-ту  
ім. М. Гоголя. Філол. науки. – 2012. – Кн. 2. – С. 99–104. 

75. Мірошниченко Л.Я. Архітектура і література у романі В. Ґолдінґа «Шпиль» / 
Л.Я. Мірошниченко // Літературознавчі студії. – 2010. – Вип. 29. – К.: ВПЦ 
«Київ. університет». – С. 293–300.

76. Мірошниченко Л.Я. Гераклітовий вогонь у романі В. Ґолдінґа «Видима тем-
рява» / Л.Я. Мірошниченко // Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. 
пр. – 2012. – Вип. 39. – К.: ВПЦ «Київ. університет». – С. 80–87.
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77. Мірошниченко Л.Я. Іронічний переказ у романі Доріс Лессінґ «Альфред та 
Емілі» / Л.Я. Мірошниченко // Мова і культура. (Науковий журнал). – 2012. – 
Вип. 15. – Т. IІI (157). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго. – C. 403–410.

78. Мірошниченко Л.Я. Іспанські сходи в Римі як простір літератури та архітек-
тури / Л.Я. Мірошниченко // Іноземна філологія. Український науковий 
збірник. – 2014. – Вип. 126. Ч. 1. – Л.: Львів. нац.. ун-т ім. І. Франка, 2014. –  
С. 281–290.

79. Мірошниченко Л.Я. Історія та ностальгія у романах Доріс Лессінґ / Л. Я. Мі-
рошниченко // Вісник Запорізького національного університету. Серія: Фі-
лологічні науки. – 2012. – № 3. – С. 173–180. 

80. Мірошниченко Л.Я. Література та архітектура: сакральний простір та епі-
фанічний досвід / Л.Я. Мірошниченко // Літературознавчі студії. – 2013. – 
Вип. 39. Ч. 2. – К.: ВПЦ «Київ. університет». – С. 162–174.

81. Мірошниченко Л.Я. Наративізація життя у романі Доріс Лессінґ «Альфред 
та Емілі» / Л.Я. Мірошниченко // Від бароко до постмодернізму: Зб. наук. 
праць. – 2012. – Вип. XVI. – Д.: Вид. Дніпропетр. нац. ун-ту. – C. 184–189.

82. Мірошниченко Л.Я. Не скептичний Девід Г’юм (До питання про літератур-
ний скептицизм) / Л.Я. Мірошниченко // Мова і культура. (Науковий жур-
нал). – 2013. – Вип. 16. – Т. IV (166). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго. –  
С. 14–19.

83. Мірошниченко Л.Я. Оксиморон і нові смисли у «Видимій темряві» В. Ґол-
дінґа / Л.Я. Мірошниченко // Вісник Харків. нац.. ун-ту ім. В.М. Каразіна. – 
№ 994. – Серія: Філологія. – 2012. – Вип. 64. – С. 184–191.

84. Мірошниченко Л.Я. Паратекстуальні елементи та їхнє значення у романі 
Доріс Лессінґ «Ущелина» / Л.Я. Мірошниченко // Іноземна філологія.  
Український науковий збірник. – 2012. – Вип. 124. – Л.: Львів. нац. ун-т  
ім. І. Франка, 2012. – С. 269–277.

85. Мірошниченко Л.Я. Релігійний скептицизм Девіда Лоджа / Л.Я. Мірошни-
ченко // Літературознавчі студії. – 2015. – Вип. 43. Ч. 2. – К.: ВПЦ «Київ. 
університет». – С. 37–53. 

86. Мірошниченко Л.Я. Ситуація письменника у романі Вільяма Ґолдінґа  
«Паперові люди» / Л.Я. Мірошниченко // Літературознавчі студії. – 2011. – 
Вип. 31. – К.: ВПЦ «Київ. університет». – С. 267–274.

87. Мірошниченко Л.Я. Скептична свідомість автора та способи її оприявнен-
ня у романі Доріс Лессінґ «Ущелина» / Л.Я. Мірошниченко // Cучасні літе-
ратурознавчі студії: Збірник наукових праць. – 2014. – Вип. 11. Гол. ред. 
Н.О. Висоцька. – К.: Вид. центр КНЛУ. – C. 374–386.

88. Мірошниченко Л.Я. Скептичний інтелектуал у романі М. Бредбері «Про-
фесор Кримінале» та у книзі О. Монжена «Виклики скептицизму» / Л.Я. Мі-
рошниченко // Вісник Харків. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. – №. 1078. – Се-
рія: Філологія. – 2013. – Вип. 68. – С. 210–215.

89. Мірошниченко Л.Я. Скептицизм Сократа і сучасний англійський роман / 
Л.Я. Мірошниченко // Від бароко до постмодернізму : [зб. наук. пр.] : У 2 т. / 
редкол. : Т. М. Потніцева (відп. редактор) [та ін.]. – 2013. – Вип. XVII. – Т. 2. – 
Д.: Вид. Дніпропетр. нац. ун-ту. – С. 119–125.
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90. Мірошниченко Л.Я. Скептицизм як гуманізм. Емпіризм Г’юма і сучасні ро-
манні практики / Л.Я. Мірошниченко // Н.О. Висоцька (гол. ред.). Cучасні 
літературознавчі студії. Постгуманізм та віртуальність: літературні виміри:  
Збірник наукових праць. 2013. – Вип. 10. – К.: Вид. центр КНЛУ. – С. 242–254.

91. Мірошниченко Л.Я. Сучасна французька інтелектуальна думка про скепти-
цизм та її літературні проекції / Л.Я. Мірошниченко // Літературознавчі сту-
дії. – 2014. – Вип. 40. Ч. 2. – К.: ВПЦ «Київ. університет». – С. 52–63. 

92. Мірошниченко Л.Я. Феміністичний скептицизм Доріс Лессінг / Л.Я. Мірош-
ниченко // Літературознавчі студії. – 2014. – Вип. 42. Ч. 2. – К.: ВПЦ «Київ. 
університет». – С. 123–131.

93. Мірошниченко Л.Я. Функціональність ностальгії у романі Доріс Лессінг 
«Альфред та Емілі» / Л.Я. Мірошниченко // Літературознавчі студії. – 2013. – 
Вип. 37. Ч. 2. – К.: ВПЦ «Київ. університет». – С. 62–70.

94. Монжен О. Виклики скептицизму. Зміни інтелектуального пейзажу Фран-
ції / О. Монжен ; [пер. з фр. Т. Голіченко, С. Йосипенка, А. Рєпи]. – К. : Дух 
і літера, 2011. – 360 с. – (Філософські контакти: Україна-світ).

95. Монтень. Проби / Монтень : [пер. з фр. А. Перепадя]. – К. : Дух і літера, 
2005. – 365 с.

96. Мосснер Е.К. Передмова / Е. К. Мосснер // Трактат про людську природу : 
Спроба запровадження експериментального методу міркувань про об’єкти 
моралі / Д. Г’юм : [пер. з англ. П. Насада]. – К. : Вид. дім «Всесвіт», 2003. –  
C. 11–28. 

97. Новиков В. Филологический роман. Старый новый жанр на исходе столе-
тия / Владимир Новиков // Новый мир. – 1999. – С. 193–205.

98. Нямцу А. Міфопоетика Вільяма Ґолдінґа : монографія / Анатолій Нямцу, 
Оксана Литвинюк. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 232 с.

99. Омельченко Е.В. Фасцинативные средства в сократическом диалоге /  
Е. В. Омельченко // Вестник Челябинского государственного университета. – 
2012. – № 13(267). – С. 80–84. 

100. Павлычко С. Философские романы Уильяма Голдинга / С. Павлычко // 
Литература Англии. ХХ век / под ред. К. А. Шаховой. – К. : Вища шк., 1987. –  
С. 256–283. 

101. Панич А. О пользе и вреде скептицизма для философии: [Электрон - 
ный ресурс] / Алексей Панич. – Режим доступа: http://scorcher.ru/art/theory/
scepticism/scepticism2.php

102. Панич О.О. Розвідки з історії скептицизму в британо-американській 
епістемології. Частина перша. Британська модерна філософія (Гоббс, 
Локк, Барклі, Х’юм, Рід) : монографія / О. О. Панич. – Донецьк : Доне-
цький національний університет, 2007. – 524 с. 

103. Паскаль Б. Мысли. Малые сочинения. Письма / Блез Паскаль ; [пер. с 
фр., вст. ст., прим. Ю. Гинзбург]. – М. : НФ «Пушкинская библиотека»; ООО 
«Из дательство АСТ», 2003. – 528 c. – (Золотой фонд мировой классики).

104. Платон. Держава / Платон : [пер. з давньогрецької та комент. Д. Коваль]. –  
К. : Основи, 2000. – 354 с.
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105. Платон. Діалоги / Платон : [пер. з давньогрецької Й. Кобів та ін.]. – К. : 
Основи, 1995. – 394 с.

106. Платон. Диалоги / Платон : [пер. с древнегреческого М. Соловьева и др.]. –  
М. : НФ «Пушкинская библиотека»; АСТ : АСТ Москва, 2006. – 551 с. – 
(Золотой фонд мировой класики).

107. Платон. Теэтет: [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.
gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Platon/teet.php 

108. Плиний Младший. Письма Плиния Младшего : Кн. I–Х / Плиний Млад-
ший : [пер. с латин. ; изд. подгот. М. Е. Сергеенко, А. И. Доватур]. – М. : 
Наука, 1982. – 407 с.

109. Погодина О. Грани скептицизма: [Электронный ресурс] // О. Погодина // 
Здравый смысл. – 2011. – № 1 (58). – Режим доступа: http://razumru.ru/
humanism/journal/58/pogodina.htm

110. Рассел Б. История западной философии: в 2 т. / Б. Рассел : [подгот. 
текста В. В. Целищева]. – Новосибирск : Изд-во Новосиб. ун-та, 1994. – Т. 2. – 
400 с.

111. Рорти Р. Случайность, ирония и солидарность / Р. Рорти : [пер. с англ.  
И. В. Хестановой, Р. З. Хестанова]. – М. : Русское феноменологичес-
кое общество, 1996. – 280 с.

112. Свифт Г. Земля воды: Роман / Грэм Свифт ; [пер. с англ. В. Михайлина]. – 
СПб.: Азбука-классика, 2004. – 416 с.

113. Секст Эмпирик. Сочинения в двух томах. / Секст Эмпирик : [пер. с 
древнегреч. и вступ. ст. А. Ф. Лосева]. – М. : Мысль, 1975. – Т. 1. –  
399 с. – (АН СССР. Ин-т философии. Филос. наследие).

114. Семків Р. Іронічна структура: типи іронії в художній літературі / Рос-
тислав Семків. – К. : КМ Академія, 2004. – 135 с.

115. Сидорова О.Г. Интертекстуальность в романе Д. Лоджа «Хорошая работа» / 
О. Г. Сидорова // Образование, язык, культура : материалы междунар. 
науч. конф. – Уфа, 1998. – Ч. 3. – С. 118–120.

116. Сидорова О.Г. Комическое в романе Дэвида Лоджа «Хорошая работа» /  
О. Г. Сидорова // Традиции и взаимодействия в зарубежных литерату-
рах : Межвуз. сб. науч. тр. – Пермь, 1999. – С. 225–237.

117. Скороденко В. Притчи Уильяма Голдинга / В. Скороденко // «Шпиль» и дру-
гие повести : Сборник / У. Голдинг : [пер. с англ.]. – М. : Прогресс, 
1981. – С. 5–22.

118. Сокол М.О. Прагматичні аспекти паратексту (На матеріалі повісті  
І. Франка «Захар Беркут» : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : 10.01.06 / М. О. Сокол ; Тернопільський нац. пед. 
ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – 21 с.

119. Стрикалюк Б. Тертуліан: [Електронний ресурс] / Богдан Стрикалюк // 
Перший науковий філософсько-релігієзнавчий портал. – Режим досту-
пу: http://tureligious.com.ua/tertulian/.

120. Сьоран. Допінґ духу: есеї / Сьоран (Еміль Чоран). – К. : Грані-Т, 2011. –  
184 с. – (De profundis).
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121. Тейлор Ч. Секулярна доба. Книга перша / Чарльз Тейлор : [пер. з англ. 
О. Панича]. – К. : Дух і літера, 2013. – 664 с.

122. Толстых О.А. Английский постмодернистский роман конца XX века и 
викторианская литература : интертекстуальный диалог (на материале 
романов А. С. Байетт и Д. Лоджа) : автореф. дис. на соиск. учен. степ. 
канд. филол. наук : 10.01.03 / О. А. Толстых ; Урал. гос. ун-т им. А. М. Горь-
кого. – Екатеринбург, 2008. – 24 с.

123. Толстых О. Функции эпиграфа в романе Д. Лоджа «Хорошая работа / 
О. Толстых // Вестник Южно-уральского государственного универси-
тета. Серия: Лингвистика. – 2007. – Вып. 1 (73). – С. 87–90.

124. Торкут Н.М. Англійський Ренесанс в контексті діалогу культур: ціннос-
ті–смисли–ідентичність / Н. М. Торкут // Шекспірівський дискурс [гол. 
ред. Н.М. Торкут]. – Запоріжжя : КПУ, 2013. – Вип. 3. – С. 3–21.

125. Фаулз Дж. Быть англичанином, а не британцем / Джон Фаулз // 
Кротовые норы : [пер. с. англ. И. Бессмертной, И. Тогоевой]. – М. : Махаон, 
2002. – С. 125–138. – (Современная классика).

126. Фізер І. Філософія літератури / Іван Фізер ; за наук. ред. В. Моренця. – К. : 
НаУКМА , Аграр Медіа Груп, 2012. – 217 с. 

127. Фрай Н. Великий код: Біблія і література / Нортроп Фрай : [пер. з англ.  
І. Старовойт]. – Л. : Літопис, 2010. – 362 с. 

128. Фуко М. Археологія знання / М. Фуко : [пер. з фр. В. Шовкун]. – К. : 
Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2003. – 326 с. 

129. Хайдеггер М. Конец философии и задача мышления / Мартин Хайдег-
гер : [пер. с нем., примеч. Д. В. Смирнова]. – Режим доступа : http://
vox-journal.org/content/vox5haidegger.pdf 

130. Хейзинга Й. Осень Средневековья: Сочинения в 3 т. / Йохан Хейзинга : 
[пер. с нидерланд., вступ. ст., общ. ред. В. И. Уколовой]. – М. : Изда-
тельская группа «Прогресс»–«Культура», 1995. – Т. 1. – 416 с. – (Па-
мятники исторической мысли). 

131. Хьюитт К. Современный английский роман в контексте культуры. 
Коммен тарий как форма преподавания / Карен Хьюитт : [пер. с англ. 
Н. Эйдель мана] // Вопросы литературы. – 2007. – № 5. – Режим досту-
па : http://magazines.russ.ru/voplit/2007/5/h3.html 

132. Цветкова М.В. Основные тенденции в английской поэзии 50–70-х го-
дов ХХ века (Филип Ларкин. Том Ганн. Тед Хьюз) : автореф. дисс. на соиск. 
учен. степ. канд. филол. наук : 10.01.05 / М. В. Цветкова ; МГУ им.  
М. В. Ломоносова. – М., 1990. – 16 c.

133. Ченцова Н.Н. Романы Д. Лоджа 1990-х годов : эстетическая теория 
писателя и художественная практика : автореф. дисс. на соиск. учен. 
степ. канд. филол. наук : 10.01.03 / Н. Н. Ченцова ; Воронеж. гос. ун-т. – 
Воронеж, 2004. – 22 c.

134. Шанина Ю.А. Мифопоэтика Г. Свифта «Земля воды» / Ю. А. Шанина // 
Российский гуманитарный журнал. – 2013. – Т. 2. – №1. – С. 65–76.
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135. Шевченко А.А. Ученое незнание: скептицизм и постмодернизм: [Элект-
ронный ресурс] / А. А. Шевченко. – Режим доступа : http://elib.org.ua/
philosophy/ua_show_archives.php?subaction=showfull&id=1107162690
&archive=1129708655&start_from=&ucat=1&

136. Шекспір В. Гамлет, Принц Датський / В. Шекспір : [пер. з англ. Л. Гребінки] // 
Шекспір В. Твори в шести томах. – К. : Дніпро, 1986. – Т. 5.

137. Юм Д. Диалоги о естественной религии / Девид Юм // Сочинения : в 2 т. / 
Девид Юм. – М. : Мысль, 1996. – Т. 2. – C. 379–482. – (Философское 
наследие).

138. Юнг К.Г. Божественый ребенок : Аналитическая психология и воспитание /  
К. Г. Юнг ; сост. П. С. Гуревич. – М. : Олимп; АСТ-ЛТД, 1997. – 400 с. – 
(Классики зарубежной психологии).

139. Ярошевець В.І. Історія філософії : Підручник : У 2 т. / В.І. Ярошевець,  
О.В. Олександрова та ін. ; за ред. В.І. Ярошевця. – К. : Видавничо-полі-
графічний центр «Київський університет», 2007. – Т. 1. – 472 с.

140. Яус Г.Р. Рецептивна естетика і літературна комунікація / Г. Р. Яусс // 
Сучасна літературна компаративістика : стратегії та методи. Антологія ; 
[заг. ред. Д. Наливайка]. – К. : Вид. дім «Києва-Могилянська академія», 
2009. – С. 179–194.

141. Abbey L.R. Destroyer and Preserver: Shelley’s Poetic Skepticism. – Lincoln: 
Univ. of Nebraska Press, 1979. – 171 p.

142. Alvarez A. The New Poetry. – Penguin, 1962. – 191 p.
143. Annas J., Barnes J. Modes of Scepticism: Ancient Texts and Modern 

Interpretations. – Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1985. – 216 p.
144. Arendt H. Responsibility and Judgment. – N.Y.: Shocken Books, 2003. – 336 p.
145. Attridge D. The Singularity of Literature. – L.: Routledge, 2004. – 192 p.
146. Baker J.R. An Interview with William Golding // Twentieth Century Literature: 

A Scholarly and Critical Journal. – 1982. – Vol. 28(2). – P. 130–169.
147. Baker J.R. William Golding: A Critical Study. – St. Martin’s Press, 1965. – 106 p.
148. Bakhtin M. The Dialogical Imagination. (Trans. by Caryl Emerson and 

Michael Holquist). – Austin: Univ. of Texas Press, 1981. – 444 p. 
149. Baldick C. The Oxford Dictionary of Literary Terms (4d ed.). – Oxford: 

Oxford Univ., 2015. – 448 p.
150. Barnes J. Levels of Life. – L.; N.Y.: Knopf, 2013. – 144 p. 
151. Barnes J. Nothing To Be Frightened Of. – L.: Jonathan Cape, 2008. – 256 p.
152. Baron S. Nothing to be Frightened Of: An Interview with Julian Barnes // 

The Oxonian Review of Books. – 2008. – Issue 7.3.
153. Baudrillard J. «The Precession of Simulacra». Art After Modernism: 

Rethinking Representation. Wallis B. (ed.). – N.Y.: Museum of Contemporary 
Art, 1984. – P. 253–281.

154. Bazin V. Commodifying the Past: Doris Lessing’s The Golden Notebook as 
Nostalgic Narrative // The Journal of Commonwealth Literature. – 2008. –  
Vol. 43, #2. – P. 117–131. 

155. Bear E. Of Woman Born // Washington Post. – 19.08.2007.
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