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АНОТАЦІЯ 

 

Кот С. Ю. Поетика простору в романах Луїзи Ердрік у контексті теорії 

транскультуралізму.  

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 

035 «Філологія» – Чорноморський національний університет імені Петра Могили, 

Миколаїв, 2021. 

 

Актуальність. З другої половини ХХ ст. у колі наукових зацікавлень 

мислителів простір починає відігравати одну з ключових ролей і спричиняє 

міждисциплінарний просторовий поворот (spatial turn). У результаті просторового 

повороту спаціальність перестає бути лише об’єктом вивчення географів, стаючи 

методологічним інструментом дослідження вчених різних галузей гуманітарного 

знання. Простори сьогодення дійсно перебувають у постійному русі, вони активно 

ущільнюються та взаємонакладаються, що зумовлено як відголосками 

колонізаційних процесів, так і ситуацією глобалізації. Ці тенденції сприяють 

формуванню великої кількості культурних контактних зон і призводять до 

культурних взаємоперетинів. У світлі актуальних теоретичних концепцій 

транскультуралізму та уваги до просторових концептів сучасне 

літературознавство активно шукає нові підходи до вивчення художніх творів, що 

акцентують культурну взаємодію. За таких умов аналіз просторового виміру 

художнього твору буде посідати одне з чільних місць, оскільки в центрі 

транскультурної системи координат увага прикута до територій, меж, кордонів, 

коріння / знекорінення, транзитності та просторової ідентичності. Незважаючи на 

розробленість загальної теорії художнього простору, сучасне літературознавство 

не виробило підходів до аналізу його специфіки в тих літературах, що існують на 

помежів’ї культур, зокрема в літературах корінних народів. Саме в таких текстах 

простір, умовно-реальний і вигаданий, відіграє одну з найактивніших ролей, 

втілюючи й відображаючи транскультурність, яка робить його місцем перетину й 
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змішування ідентичностей, культурних елементів та епістемологічних моделей. 

При цьому механізми, а також внутрішні й зовнішні диспозиції митця, які 

формують його відчуття простору, і ментальна карта, яка впливає на 

конструювання просторових координат художнього твору, ще недостатньо 

вивчені.  

Представниця другої хвилі індіанського літературного ренесансу американська 

письменниця Луїза Ердрік, яка має змішане оджибве-німецько-французьке 

походження, часто зазначає, що вона живе на помежів’ї кількох культур. 

Унікальність картини світу письменниці зумовлена синтезом національних 

традицій анішинаабе, паніндіанських і євроамериканських культурних 

«візерунків», що провокує гібридність ідентичності та художнього світу авторки й 

віддзеркалюється у просторовій організації її творів. У художній системі Л. Ердрік 

простір є не лише формою сприйняття та художнього моделювання дійсності, але 

й важливим предметом художньої рефлексії.  

Мета поданого дослідження – аналіз транскультурних особливостей 

просторової організації романів Л. Ердрік, що дозволяє глибше осягнути поетику 

її творів, яка значним чином виявляє себе через ключові геокультурні топоси та 

просторову архітектоніку.  

Дисертація є комплексним дослідженням, у межах якого поєднуються елементи 

структурно-семіотичного, феноменологічного, культурно-історичного та 

міфопоетичного методів.  

Гіпотеза дослідження базується на таких положеннях: 

• Художній простір може бути основою інтерпретації художнього світу 

письменника, оскільки є однією з базових категорій світогляду окремого митця.  

• У творчості американських індіанців простір набуває особливих змістів, 

синтезуючи в собі ландшафтне мислення корінного населення Америки та 

гібридність, властиву літературам, які існують на культурному помежів’ї, що й 

відображається у творах Л. Ердрік як сучасної північноамериканської 

письменниці корінного походження.  
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Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній уперше здійснено 

комплексний аналіз художнього простору романів Л. Ердрік, який розглядається в 

контексті транскультуралізму. 

Науково-практичне значення роботи полягає в можливості її використання в 

дослідженнях, пов’язаних із вивченням ролі та значення художнього простору на 

матеріалі інших творів, а також у навчальному процесі вищої школи в рамках 

вивчення таких дисциплін, як: «Історія американської літератури», «Теорія 

літератури», «Історія світової літератури», «Аналіз художнього тексту» тощо.  

У першому розділі дослідження окреслене коло найбільш проблемних питань, 

що стосуються місця корінних літератур в умовах американського літературного 

контексту. З’ясовано, що процеси ревізії літературних канонів, спричинені 

перенесенням основного фокусу розгляду з євроцентричного, яке бачилося як 

універсальне, до такого, яке враховує надзвичайну культурну та літературну 

багатоманітність США, провокують інтерес до концепцій, спрямованих не на 

актуалізацію відмінностей, а на їх стирання. Саме позиції транскультуралізму 

дозволяють відмовитися від полюсної бінарної ідентифікації й охопити будь-які 

прояви культурної та етнічної гібридності, що часто характеризує літературний 

контекст США. У зв’язку з цим висвітлюється специфіка транскультуралізму як 

концепції міжкультурної взаємодії епохи глобалізації, її основні відмінності 

порівняно з мультикультуралізмом. Також з’ясовуються особливості інтерпретації 

літературного твору з позицій транскультуралізму та доцільність застосування 

останнього як методологічного підходу до вивчення літератури американських 

індіанців. 

Окрім того, у першому розділі дисертації конкретизовано поняття художнього 

простору як літературознавчої категорії через систематизацію актуальних проблем 

його осмислення. Здійснено огляд просторової терміносистеми сучасного 

літературознавства, розкрито специфіку та межі вживання просторових термінів і 

понять. Особливу увагу в першому розділі приділено своєрідності осмислення 

ролі простору в культурах корінних народів Північної Америки. На основі 

аналізу, узагальнення й систематизації наукових джерел з’ясовані відмінності між 

http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83
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корінним і євроцентричним розумінням простору та його репрезентацією в 

літературі. Визначено, що особливе значення простору в автохтонних культурах 

визначається впливом корінних епістемологічних і онтологічних парадигм, які 

традиційно розглядають землю і простір загалом як фундаментальну й духовну 

основу індіанської ідентичності. Визначено колоніальні стратегії геополітичного 

домінування, які трансформували позицію корінного населення на власних 

територіях, а також контрзаходи, які корінні американці використовують для 

деконструкції колоніальних просторових наративів та їх впливу на простір. 

Розглянуто докази тісного зв’язку між простором і літературою корінних народів 

Північної Америки; проаналізовано фактори, що визначають значимість 

просторових елементів у текстах, написаних індіанськими письменниками, а 

також розкрито функціональне навантаження просторовості в таких текстах. 

У другому розділі дисертації порушена проблема визначення місця 

американської письменниці корінного походження Л. Ердрік у сучасному 

літературному контексті США. Доведено, що творчість Л. Ердрік доцільно 

розглядати в термінах транскультуралізму, які дозволяють відмовитися від 

полюсної бінарної ідентифікації та охопити будь-які прояви культурної та 

етнічної амбівалентності у творчості письменниці, що має змішане походження й 

живе на кордоні між декількома культурами. Здійснено огляд романів Л. Ердрік, 

який демонструє, що синтез корінних традицій та євроамериканського бекграунду 

письменниці провокує гібридність ідентичності й художнього світу та проявляє 

себе на всіх рівнях її поетики: мови, сюжету й композиції, системи персонажів. За 

допомогою діахронічного зрізу творчості Л. Ердрік продемонстровано посилення 

транскультурних тенденцій у її творчості. У другому розділі також 

проаналізовано центральні геокультурні топоси художнього світу Л. Ердрік, серед 

яких резервація, місто, дім і шлях, з’ясовано їхню специфіку та функції. 

Розглянуто дихотомію місто / резервація в романі ««Майбутній дім живого бога» 

з позицій індіанки, що мешкає в місті. Аналіз цього твору продемонстрував, що 

Л. Ердрік кидає виклик бінарному мисленню, текстуалізуючи ландшафт 

помежів’я за рахунок плинності (fluidity), гібридності (hybridity), а також 
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подвійної належності (double-belonging). Визначено особливості художнього 

втілення образу індіанського дому в романі Л. Ердрік «Круглий дім». 

Установлено, що в аналізованому творі локус дому функціонує як центральна 

метафора та базується на синтезі «архаїчних» і «сучасних» моделей. З’ясовано, що 

архетипним первнем при цьому виступає комплекс значень, властивих 

міфопоетичному простору народу анішинаабе. Увагу також зосереджено на 

особливостях геоспаціального образу шляху в романі «ЛаРоуз». Доведено, що 

номадизм та повернення додому, що є ключовими метафорами реалізації у 

творчості корінних авторів, і зокрема Л. Ердрік, є пластами смислів, які, разом із 

загальнолюдськими значеннями шляху та сучасним баченням мобільності, 

взаємонакладаючись, утворюють багатошаровий «транскультурний палімпсест».  

У третьому розділі проаналізовано своєрідність просторової архітектоніки 

романів Л. Ердрік і стратегії її конструювання. У результаті міфопоетичного 

аналізу романів «Сліди» та «Майбутній дім живого бога» докладно висвітлено 

поступальний рух від взаємозаперечення до зрощення міфо-релігійних моделей у 

зоні контакту західноєвропейської та корінної епістемології. Проаналізовано 

взаємозв’язок між тілесністю та художнім простором у романах «Жінка-

антилопа» та «Майбутній дім живого бога". Окреслено проблему місця, яке тіло 

займає відносно художнього простору роману, чуттєвого переживання тілом 

присутності в просторово-часовому світі, взаємовпливів, які відбуваються між 

тілом і простором. Установлено, що в аналізованих романах тіло є відправною 

точкою для осягнення простору та, водночас, спаціальною структурою, локусом, 

вписаним у простір всесвіту, що узгоджується з корінними культурними кодами. . 

Разом із тим, продемонстровано, що залучаючи світогляд корінних американців, 

Л. Ердрік змальовує різні «що якщо» і застерігає від помилок західної гносеології, 

яка лежить в основі багатьох міських просторів: розділення духовного і 

людського, природи і культури, антропоцентричні та патріархальні домінуючі 

позиції. Висвітлено кореляцію між простором та ідентичністю в романах 

«Круглий дім» і «Майбутній дім живого бога». Проаналізовано ключові 

просторові образи романів «Круглий дім» і «Майбутній дім живого бога» та їх 
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значення для конструювання етнічної ідентичності головного героя. Доведено, що 

просторова ідентичність є стрижневим структурним компонентом корінної 

ідентичності через її вкоріненість у геокультурних просторових образах, 

реальних, уявних і міфічних. Разом з тим показано, що простори існування 

сучасних корінних американців є багатогранними, що сприяє конструюванню 

гнучкої ідентичності, яка вибудовується не на протиставленнях або / або, а радше 

на поєднаннях і-і, що вказує на безумовне прийняття культурної гібридності. 

У висновках підкреслено, що Л. Ердрік поступово долає бінарність простору, 

надаючи своїм героям подвійний голос і здатність належати до кількох 

просторових і культурних парадигм одночасно, і тим самим естетично змальовує 

ландшафт помежів’я. 

 

Ключові слова: американська література, анішинаабе, гібридність, ідентичність, 

колоніалізм, корінні народи Північної Америки, культурне помежів’я, 
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SUMMARY 

Svitlana Kot. Poetics Of Space In The Novels By Louise Erdrich: 

Transcultural Perspective – Manuscript. The Thesis submitted for the degree of 

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in the field of study 035 «Philology». Petro Mohyla Black 

Sea National University, Mykolaiv,  Skovoroda Kharkiv National Pedagogical 

University, Kharkiv, 2021. 

 

Over the second half of the XX  century, there has been an increasing interest in 

the role and notion of space and spatiality as a multidimensional entity which not only 

caused the study of space to undergo a profound and sustained transformation but also 

led to interdisciplinary spatial turn. As a result space, place, and mapping which used to 

be mainly a concern of geographers, have become both a commonplace topic and a 

methodological tool in a variety of analytical fields in humanity. Today as modern 

spaces are extremely dynamic, they tend to actively interact due to multiple factors 

including but not limited to vestigial consequences of colonization, fast-developing 

means of communication and transportation, and the overall impact of globalization. 

The dynamics of globalization processes, aimed at eradicating borders and leveling the 

differences between cultures, actively transform the modern world. Perhaps the most 

serious concern of many researchers is that globalization threatens a great variety of 

local cultures that could potentially lose their authenticity. However, there is an 

inconsistency with this argument. The very idea of the existence of many closed and 

thus authentic cultures is that a basic idea of multiculturalism has been subjected to 

considerable criticism. The multicultural approach has been vigorously challenged in 

last decades by a number of critics due to its tendency to artificially exaggerate contrast 

and build up boundaries between cultures. In opposition to such a multicultural vision, 

there is a growing body of literature that recognizes the importance of borders and thus 

borderlands as contact zones where cultures meet and fuse. The last two decades have 

seen a growing trend towards an alternative model of cultural interactions aimed at the 

multifaceted and pluriversal image of cultures and individual diversity. It is a widely 
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held view that transculturation, as such an alternative approach is the integration of 

several points of view and various cultural components. It tends to see cultures not as 

isolated, but as mutually influenced. The literature of the USA in particular, as well as 

the American nation, is drawn from multiracial, multiethnic, and multinational 

backgrounds. Consequently, a great number of authors, especially ethnic ones, are 

believed to have a hyphenated identity. Evidence suggests that many Native American 

writers such as Louise Erdrich,  one of the most significant writers of the second wave 

of the Native American Renaissance, live on the edge of their tribal, pan-Indian, 

American, and global cultures. There would, therefore, seem to be a definite need for 

approaching Native American writing in general and Erdrich’s in particular with the 

transcultural lens. A text written by the mixed-blood Native American author could 

shed light on how different hybrid elements of cultures function. As a result, the 

findings from the analysis of a particular text may be an important contribution to the 

understanding of the transcultural processes both on a personal and national level.  

This study attempts to identify transcultural features of artistic space in the novels 

by L.Erdrich, which significantly reveals itself through key geocultural topoi and spatial 

architecture.  

The research hypothesis is based on the following provisions: 

• Artistic space can be the basis for the interpretation of the poetics of a writer, as 

it reflects their  mental map  

• In Native American Literature spatiality acquires specific meanings, 

synthesizing Native American land-based identity and some borderland hybridity which 

will convincingly show themselves through textual representation in Louise Erdrich’s 

novels. 

The reason for the research is the lack of a holistic comprehensive analysis of the 

artistic space in contemporary Native American literature. Moreover a systematic 

understanding of how the borderland existance contributes to shaping spaces in 

Erdrich’s writing  is still lacking. However, transcultural tools combined with spatial 
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analysis are valuable for understanding the nature of contemporary works written by 

mix-blood indigenous authors such as Louise Erdrich, as spatiality is one of the primary 

agents that induces transcultural processes: making distances between cultures shorter, 

blurring boundaries, and forming contact zones. This project provided an important 

opportunity to advance the understanding of the spatiality in such text as it vividly 

articulates the concepts of roots, transition, borders, borderlands, migration, nomadism, 

home and homelessness, spaces of belonging and demonstrates a cross-pollination of 

cultural models. Geocritical, phenomenological, cultural, and mythopoetic, and semiotic 

approaches were adopted to provide an in-depth analysis of all the peculiarities which 

contribute to the transcultural character of spatiality in novels by Erdrich.   

The overall structure of the study takes the form of three chapters. Chapter One is 

concerned with the methodology used for this study. It begins by indicating that the 

issue of Native American Literature has long been a controversial and much-disputed 

subject within the American literary landscape, as the history of American literature was 

not able to acknowledge the diversity and complexity of the latter. The effective way to 

deal with this problem can be the modern paradigm of transculturalism, as the former 

does not consider the ambivalence, polivocality, and eclectism of Native American 

writing as contradictory. The next section thus highlights the peculiarity and 

mechanisms of transculturalism as the theory of intercultural interaction in the era of 

globalization, its main differences compared to multiculturalism while also proving 

transcultural approach effective for studying indigenous texts.  The chapter continues by 

laying out the theoretical dimensions of artistic space as a literary category and 

clarification of a range of the spatial terminology used in modern literary criticism. 

Furthermore, the study centers on Native American cultures and literatures and the role 

which spatiality plays in them. The issues to discuss are how space is represented in 

Native American writing and why indigenous writers attach considerable importance to 

landscape and space. It is an incontrovertible fact that land and nature are a central 

component of Native American land-based identity. In the section, there is evidence that 

such importance is a result of the influence of markedly different indigenous 
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epistemological and ontological paradigms, which traditionally consider land and space 

in general as a fundamental and spiritual basis of Native American identity. Moreover, 

the section describes the settler-colonial strategies which shifted indigenous mental map 

and also counterstrategies used by indigenous peoples to decolonize spatiality.  The 

research also examines the emerging role of space in the context of Native American 

literature. At first, this study reviews the evidence for genetic ties between Native space 

and literature; secondly, it investigates the factors that determine the significance of 

spatial elements in Native American literature. Thirdly, it examines the different ways 

in which spatiality functions in texts written by Native American authors. 

 Chapter two examines the spatiality and the key geocultural topoi in the novels 

by Louise Erdrich. The first section  attempts to identify the place of Louise Erdrich, a 

Native American author, within the contemporary literature of the USA. It demonstrates 

that the conception of transculturality helps to avoid speaking about Erdrich’s fiction in 

binary terms:  Louise Erdrich is viewed neither as an exclusively indigenous or 

mainstream American writer, but rather the one who lives and writes her works on the 

cultural borderlands. The section demonstrates that hybrid nature shows itself on all 

levels of  Erdrich’s writing: themes and ideas raised in her novels, her narration style, 

blending of catholic and Ojibwa mythological imagery, texts written in English, which 

is frequently interwoven with Ojibwa language, and characters, who, similarly to 

Erdrich herself, are very often of mixed background and live on the borderlands of their 

native and mainstream culture. Moreover demonstrates the amplification of the 

transcultural interaction. Furthermore, the chapter focuses on the key geocultural topoi 

in the novels by Louise Erdrich, such as a reservation, a city, a house, a road.   The third 

section explores urban space in Louise Erdrich’s novel "Future Home of the Living 

God" which, despite apocalyptic symbolism and fictional nature, is both an indigenous 

perspective on the city space and a reflection of urban Indian experience. It also 

compares the space of the city and the reservation viewed from an urban Indian 

perspective and examines the spatial borderscape of the novel. As a result, it shows that 

Erdrich in her novel challenges binary thinking and representations by textualizing 
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liminality, fluidity, hybridity, and double belonging. The fourth section focuses on the 

mythopoetic peculiarities of the image of a house in the novel "The Round House" and 

demonstrates the interplay between modern and archaic models crucial for Anishinaabe 

culture. The fifth section examines the way the spatial image of the road and mobility in 

"LaRose". It demonstrates that that post-nomadism and homecoming are among the key 

metaphors of mobility in the novel. Adapting them to the realities of the present, the 

author, nevertheless, preserves and activates multiple indigenous connotations, symbols, 

and signs creating a spatial transcultural palimpsest.  

Chapter three concentrates on the construction of space in Erdrich’s novels which 

manifest the interplay between archaic and modern Ojibwe, pan-Indian, American, 

western codes.  The chapter is subdivided into three sections. The first section examines 

the novels "Tracks" and "The Future Home of the Living God" through the mythopoetic 

lens which demonstrates the gradual movement from opposition to merging of religious 

models in the contact zone where indigenous and Christian epistemology overlap. The 

second section focuses on a correlation between the body and space in Louise Erdrich’s 

novel "The Antelope Wife" and "Future Home of the Living God". It proves special 

interconnection between space and body due to the traditional Indian view of the human 

body as an integral part of the earth. However, the analysis of the correlation between 

body and space in “Future Home’ manifests that Louise Erdrich in her constructive 

feminist and ecologist manner warns against gender-biased oppression and damaging 

the Earth's ecosystem. Furthermore, the third section offers some important insights into 

the understanding of Native American identity.  It demonstrates that spatial identity 

appears to be a key component in indigenous cultural identity which is rooted in real 

and mythic traditional spaces connected with cultural memory. The novel “Future 

Home” however manifests amplification of transcultural spatial patterns which are the 

result of emerging hybrid spaces and fluid identities. 

The results of this study indicate that one of the important artistic dominants of 

Louise Erdrich's novels is the depiction of the interaction of cultures in the context of 

the United States. At the same time, there is every reason to talk about a direct 
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correlation between geophysical space and the oscillation of the characters between the 

two cultures, indicating the strengthening/weakening of trans-cultural tendencies. 

Despite the varying degrees of transcultural manifestation in Erdrich's novels, the 

evolution of cultural contacts in Erdrich's novels goes from confrontation to intersection 

and fusion. Evolution is expressed in the strengthening of tendencies towards 

transculturalism. The study of transcultural features of spatiality in Erdrich's novels 

demonstrates that it is the Native understanding of space which is the foundation for any 

further spatial coordinate systems, which makes it a transcultural palimpsest. Thus 

Louise Erdrich aesthetically overcomes the binary of space, giving her characters a dual 

voice and the ability to represent and belong to several spatial and cultural paradigms, 

thus depicting the borderspace by undermining and blurring the border. 

Key words: American literature, Anishinaabe, artistic space, colonialism, 

corporeality, cultural borderlands, hybridity, identity, indigenous cultures, Louise 

Erdrich, multiculturalism, Native Americans, poetics, topos, transculturalism  
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ВСТУП 

 

Ідея про фундаментальність і первинність категорії простору прослідковується 

у всіх сферах загальнолюдського знання, починаючи з архаїчних міфологічних 

систем і закінчуючи сучасними науковими теоріями. Дослідження первинних 

структур, що лежать в основі розуміння простору, викликали в ХХ столітті 

пожвавлення інтересу серед феноменологів (Г. Башляр, Е. Гуссерль), 

екзистенціалістів (М. Мерло-Понті, М. Гайдеґґер), дослідників культури та 

естетичної природи (Х. Ортега-і-Гассет, П. Флоренський, О. Шпенглер), 

дослідників міфокритики (Е. Мелетинський, В. Топоров, М. Еліаде). З другої 

половини ХХ ст. у колі наукових зацікавлень мислителів простір починає 

відігравати одну з ключових ролей і спричиняє міждисциплінарний просторовий 

поворот (spatial turn). Підвалини для просторового повороту заклали французька 

філософія ХХ ст. (Ж. Дельоз і Ф. Гваттарі, М. Фуко), постмодерністська географія 

(Е. Соджа, Д. Гарві) та конструктивістська концепція простору (А. Лефевр). У 

результаті просторового повороту спаціальність перестає бути лише об’єктом 

вивчення географів, стаючи методологічним інструментом дослідження вчених 

різних галузей гуманітарного знання. Варто згадати М. Фуко, який стверджував, 

що «сучасна нам епоха, мабуть, буде над усією епохою простору. Ми перебуваємо 

в епосі одночасності; ми в епосі накладання… Якщо колись культури були чітко 

демарковані порівняно статичними та етнічно гомогенними спільнотами, 

простори та місця сьогодення надзвичайно багатовимірні, багатонаціональні, 

суперечливі. Вони постійно визначаються та переоцінюються в процесі 

переміщень і культурної гібридизації» (цит за: Berg 9). Простори сьогодення 

дійсно перебувають у постійному русі, вони активно ущільнюються та 

взаємонакладаються, що зумовлено як відголосками колонізаційних процесів, так 

і процесами глобалізації. Ці тенденції сприяють формуванню великої кількості 

культурних контактних зон, що відображено в концептуальних працях таких 

дослідників, як Г. Ансалдуа, В. Берг, К. Брамбілла, Н. Висоцька, А. Даґніно, 
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Д. Медсен, В. Міньоло, І. Ґ. Нордін, М. Пратт, А. Рьоннінґ, М. Тлостанова, 

А. Фелнер, М. Епштейн, В. Вельш, М. Шимчишин та ін.  

У світлі актуальних теоретичних концепцій транскультурності та уваги до 

просторових концептів сучасне літературознавство активно шукає нові підходи до 

вивчення художніх творів. Як зазначає Н. Висоцька, «нині настав час 

досліджувати і викладати "нову" і "стару" літературу у єдності, підкреслюючи 

взаємодії та взаємовпливи між ними, спричинені культурним "переливанням 

крові". Відтак, пропонується відкинути застарілу бінарну опозицію центру-

периферії, де перший виступав виключно як активна та агресивна сила, а друга – у 

ролі пасивної і жертовної сторони, і натомість зосередити увагу на моментах 

"зчеплень" та зв’язок, на спалахах опору і прикладах зворотної дії» (Висоцька 92). 

За таких умов аналіз просторових координат художнього твору буде посідати одне 

з чільних місць, оскільки в центрі транскультурної системи координат увага 

прикута до територій, меж, кордонів, коріння / знекорінення, транзитності та 

просторової ідентичності. Найавторитетніші положення, пов’язані з категорією 

художнього простору в літературі, сформульовані у працях М. Бахтіна, 

Б. Вестфаля, Ю. Велті, С. Зотова, Д. Леві, Д. Лихачова, Ю. Лотмана, Ф. Мішле, 

Р. Нельсона, Р. Таллі, В. Топорова тощо, є на сьогодні актуальними та активно 

застосовуються в літературознавчих дослідженнях. Перспективність напряму 

просторових досліджень «спаціальної поетики» описував В. Топоров у роботі 

«Простір і текст», наголошуючи на думці про прочитання тексту через «призму 

просторовості» (282). Він зазначив: «Просторовість у текстах захоплює всі 

елементи, які, завдяки цьому, більш або менш природно можуть бути описані 

принципово просторовими структурами (моделями). Немає сумнівів щодо 

практичної чи теоретичної можливості просторового потрактування поетичних 

тропів і фігур, особистісно-персонажної структури тексту мотивів, сюжетів і 

навіть жанрів та родів художньої творчості» (281). Проте, незважаючи на 

розробленість загальної теорії художнього простору, сучасне літературознавство 

не виробило підходів до аналізу його специфіки саме в тих літературах, що 

існують на помежів’ї культур, зокрема в літературі американських індіанців. Саме 
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в таких літературах, однак, простір, умовно-реальний і вигаданий, відіграє одну з 

найактивніших ролей, втілюючи й відображаючи транскультурність, яка робить 

його місцем перетину та змішування ідентичностей, культурних елементів та 

епістемологічних моделей. При цьому механізми, а також внутрішні й зовнішні 

диспозиції митця, які формують його відчуття простору, та ментальна карта, яка 

впливає на конструювання просторових координат художнього твору, ще 

недостатньо вивчені. 

Представниця другої хвилі індіанського2 літературного ренесансу американська 

письменниця Луїза Ердрік, яка має змішане оджибве-німецько-французьке 

походження3, часто зазначає, що вона живе на помежів’ї кількох культур. 

Унікальність картини світу письменниці зумовлена синтезом національних 

традицій анішинаабе, паніндіанських та євроамериканських культурних 

 
2 Щодо розрізнення термінів індіанець/індіанський (Indian), тубілець/тубільний (aboriginal/indigenous), корінний 

американець/корінний (Native), племінних назв (tribal) у нашій роботі. Найбільш коректною назвою на позначення 

корінних народів є їхні етноніми, що найчастіше є племінними назвами, наприклад: оджибве, лагуна пуебло, 

черокі тощо. Термін «корінні американці» (Native Americans) або «корінне населення/корінні народи» (Native 

people/s) тут використовується в широкому розумінні для позначення корінних для континенту людей, які 

походять із тубільного (aboriginal) населення доколумбівського регіону Північної Америки. Термін «амеріндіанці» 

(Amerindians), який є скороченням на позначення «американських індіанців», також буде вживатись у роботі. 

Термін «корінні американці» вважаємо найбільш доцільним як назву та самоназву, що використовується в США та 

підкреслює зв’язки для більш ніж 500 народів, які проживали й досі проживають на території Північної Америки. 

Досить проблемним, хоч і широковживаним, є термін «американські індіанці» (American Indians), що з’явився 

внаслідок помилки та є частиною колоніального дискурсу. Ця назва, яка, на думку Л. Оуенса, підкреслює 

«іншість» корінних американців (Other destinies 7), помилково об’єднала всі нації та етнічні групи в обох 

Америках, чиє походження, культура та мова в більшості випадків суттєво відрізнялися. Цей термін довго 

асоціювався зі зневажливими словами на кшталт «дикун», «червоношкірий» і підкреслював расові та культурні 

відмінності, які колонізатори бачили між собою та Іншими. Водночас, термін «індіанець» сьогодні досить широко 

використовується корінними американцями різних націй та демонструє паніндіанську ідентичність корінних 

американців, яка переходить племінні кордони й базується на спільному досвіді (Grice et all 12). У Канаді на 

позначення корінних американців (Native Americans) використовується термін «перші нації» (First Nations), і хоча 

народ оджибве проживає й на території Канади, ми будемо застосовувати поняття «корінні американці», оскільки 

дослідження зосереджується лише на літературі та контексті США.  

Терміни «індіанізм» та «індихенізм»: у дослідженнях латиноамериканського регіону, де відносна більшість 

населення є індіанцями і в літературі індіанська тема є однією з домінуючих, літературознавство активно 

застосовує два терміни «індіанізм» та «індіхенізм». Перший з них співвідноситься з літературою, яка зображує 

«індіанців» в умовах суто екзотичних та ідеалізованих. Натомість «індіхенізм» І. Оржицький етимологічно 

пов’язує з латинським терміном indigenous (тубільний, місцевий, вроджений) і розуміє його як «ідейно-тематичну 

тенденцію до змалювання проблем корінного населення та пошуку основ національної сутності шляхом звертання 

до автохтонного субстрату». Влучним нам здається зауваження науковця щодо того, що термін «індіхенізм» може 

бути типологічно співвіднесеним із подібними явищами в літературах інших країн, де поряд живуть автохтонне та 

прибуле населення (Оржицький 31). Таким чином, усі терміни та етноніми будуть використовуватись у роботі 

відповідно до контексту, окрім терміна «перші нації». 
3 Оджибве (також відомий під назвою чіппева) – корінний народ Північної Америки, що є частиною більшої групи 

культурно споріднених народів під назвою анішинаабе. Анішинаабе традиційно жили на території Великих Озер 

(зараз територія штатів Мічиган, Вісконсін, Міннесота, Північна Дакота, провінцій Онтаріо, Манітоба, а також 

захід і центр Канади). Луїза Ердрік є зареєстрованим членом групи індіанців чіппева Черепашої Гори (The Turtle 

Mountain Band of Chippewa Indians – англ., Mikinaakwajiw-ininiwag – оджибве).  
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«візерунків», що провокує гібридність ідентичності та художнього світу авторки й 

віддзеркалюється у просторовій організації її творів. У художній системі Л. Ердрік 

простір є не лише формою сприйняття та художнього моделювання дійсності, але 

й важливим предметом художньої рефлексії. Не випадково заголовки багатьох її 

творів мають в основі очевидну просторову семантику: «Круглий дім», «Будинок з 

березової кори», «Палац бінго», «Сліди», «Останній звіт про дива на резервації 

Маленьке Безконяччя», «Майбутній дім живого бога». Л. Ердрік належить до тих 

митців американської літератури, творчість яких є визнаною в США, що засвідчує 

велика кількість актуальних досліджень (Е. Чапмен, А. Чавкін, K. Кокс, 

В. Ч. Дімок, С. Доног’ю, П. А. Фарка, Л. М. Фурлан, Д. Б. Ґамбер, M. Ґомен, 

С. Ґ. Гаррісон, Ш. Р. Г’юз, M. Маґаланер, K. Д. Маккіні та ін.). Однак письменниця 

є маловідомою серед вітчизняних читачів і літературознавців, про це говорить 

відсутність перекладів творів письменниці українською мовою та незначна 

кількість комплексних досліджень її творчого доробку (О. Шостак, Ю. Джолос, 

С.Волкової, Г. Запорожець), що зумовлює актуальність дослідження. 

Метою поданого дослідження є аналіз транскультурних особливостей 

просторової організації романів Л. Ердрік, що дозволить глибше осягнути 

поетику4 її творів, яка значним чином виявляє себе через ключові геокультурні 

топоси та просторову архітектоніку. Реалізація цієї мети можлива за умови 

розв’язання таких завдань: 

• окреслити транскультурні виміри творчості Луїзи Ердрік; 

• конкретизувати поняття художнього простору в літературознавстві, 

узагальнивши та систематизувавши актуальні проблеми його осмислення; 

• виявити світоглядні основи сприйняття простору, на яких базується 

література американських індіанців; 

• визначити центральні геокультурні топоси романістики Л. Ердрік та 

з’ясувати їхню специфіку й функції; 

 
4 Під поетикою ми розуміємо систему норм і констант, що регулюють літературну творчість одного автора (групи, 

літературного напрямку) (Italiano). Головний фокус нашого дослідження – просторові художні образи, що є 

важливими компонентами «образу світу» в творчості авторки. 
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• проаналізувати особливості структури художнього простору в романістиці 

Л. Ердрік та стратегії її конструювання. 

Об’єкт дослідження – художній простір як основа інтерпретації художнього 

світу письменниці. 

Предмет дослідження – транскультурні особливості просторової організації та 

геокультурних топосів у романах Л. Ердрік. 

Матеріалом дослідження є найменш вивчені на сьогодні, але показові для 

розуміння письменницею простору романи Луїзи Ердрік «The Round House» 

(«Круглий дім»)5 2012 р., «LaRose» («ЛаРоуз») 2016 р. та «Future Home of the 

Living God» («Майбутній дім живого бога») 2017 р. Також фрагментарно 

аналізуються більш ранні романи Л. Ердрік «Tracks» («Сліди») 1988 р., «The 

Antelope Wife» («Жінка-антилопа») 1998 р., «The Birchbark House» («Будинок з 

березової кори») 1998 р., які порівняно з пізнішими романами виявляють динаміку 

транскультурних процесів, що відбуваються як на текстологічному рівні, так і в 

контексті літературної творчості Луїзи Ердрік загалом.  

Методи дослідження зумовлені метою, завданнями й аналізованим матеріалом. 

Дисертація є комплексним дослідженням, у межах якого поєднуються елементи 

структурно-семіотичного, феноменологічного, культурно-історичного та 

міфопоетичного методів.  

• Культурно-історичний метод застосовується для осмислення художнього 

простору романів Л. Ердрік крізь призму американської культури й духовно-

національного характеру американських індіанців, а також їх транскультурних 

перетинів. 

• Геокритика передбачає аналіз репрезентації простору водночас як продукту 

авторської свідомості, вигаданого всесвіту тексту та перетинів зі світом реальної 

дійсності.  

• Структурно-семіотичний метод необхідний для аналізу 

смислопороджувальних функцій художнього простору як особливої семіотичної 

системи. 
 

5 Переклад наш, якщо не зазначено інше. 
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• Феноменологічний метод застосовується для виявлення пластів значень, 

закодованих у загальній структурі художнього простору. 

• Міфопоетичний метод використовується для аналізу архаїчних, 

міфологічних і символічних світоглядних елементів, що лежать в основі 

художнього простору романів Л. Ердрік. 

Методологічною основою дисертації є концепції художнього простору 

(М. Бахтін, Г. Башляр, Б. Вестфаль, М. Еліаде, Ю. Лотман, М. Мерло-Понті, 

Р. Нельсон, Р. Таллі, В.  Топоров, М. Фуко), роботи дослідників-індіаністів 

(П. Г. Аллен, Д. Р. Візенор, В. Дж. Делорія, А. Крупат, М. Нудін, Л. Оуенс, 

К. Рейнвотер, О. Шостак, Л. Фурлан), теоретиків транскультурації (Н. Висоцька, 

А. Даґніно, М. Епштейн, Д. Л. Медсен, І. Ґ. Нордін, А. Г. Рьоннінґ, М. Тлостанова, 

В. Вельш, М. Шимчишин) та теорій помежів’я (Г. Ансалдуа, В. Берг, К. Брамбілла, 

В. Міньоло, М. Пратт). 

Гіпотеза дослідження базується на таких положеннях: 

• Художній простір може бути основою інтерпретації художнього світу 

письменника, оскільки є однією з базових категорій світогляду окремого митця.  

• У творчості американських індіанців простір набуває особливих 

змістів, синтезуючи в собі ландшафтне мислення корінного населення Америки 

та гібридність, властиву літературам, які існують на культурному помежів’ї, що 

й відображається у творах Л. Ердрік як типового представника американської 

індіанської літератури. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній уперше здійснено 

комплексний аналіз художнього простору романів Л. Ердрік, що розглядається в 

контексті транскультуралізму. 

Науково-практичне значення роботи полягає в можливості її використання в 

дослідженнях, пов’язаних із вивченням ролі та значення художнього простору на 

матеріалі інших творів, а також у навчальному процесі вищої школи в рамках 

вивчення таких дисциплін, як: «Історія американської літератури», «Теорія 

літератури», «Історія світової літератури», «Аналіз художнього тексту» тощо. 

Матеріали дослідження можуть бути використані для підготовки до спецкурсів і 
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спецсемінарів, написання бакалаврських і магістерських робіт, навчальних 

посібників. 

Обґрунтованість і достовірність наукових положень і висновків зумовлена 

обраною методологією дослідження та підтверджена на фактичному матеріалі 

романів Луїзи Ердрік. 

Апробацію результатів дослідження здійснено на 16 конференціях. З них – 

13 міжнародних: «Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в 

письменництво ("Екоцентризм: культура і природа")», Харківський національний 

університет імені В. Н. Каразіна (7–8 квітня 2017 р.); «A Long Time Ago on a 

Reservation Far, Far Away: Contemporary Indigenous Popular Culture across the 

Globe», Університет Саарланду, Саарбрюкен, Німеччина (1–3 червня, 2017 р.); 

«Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво 

(Постколоніальні стратегії)», Харківський національний університет імені 

В. Н. Каразіна (6–7квітня 2018 р.); ІІ міжнародна наукова конференція на пошану 

професора Валентини Іванівни Фесенко, Київський національний лінгвістичний 

університет (15–16 березня 2018 р.); «Ольвійський форум – 2018: стратегії країн 

Причорноморського регіону в геополітичному просторі», ЧНУ ім. Петра Могили 

(7–10 червня 2018 р.); Annual Convention of the International Association for the 

Humanities and ASEEES (Щорічна конвенція Міжнародної асоціації гуманітаріїв та 

Асоціації слов’янських східноєвропейських та євразійських студій), Український 

Католицький Університет (27–29 червня 2018 р.); UdS American Studies Graduate 

Forum «Cultural Borderlands: Literatures, Film, and Aesthetic Practices», Університет 

Саарланду, Саарбрюкен, Німеччина (6–8 грудня 2018 р.); «Літератор-інтелектуал у 

міграційних процесах: виклики для пам’яті та ідентичності», ЧНУ ім. Петра 

Могили (17 травня 2019 р.); «Літературознавство ХХІ століття: сучасні виклики та 

перспективи», Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (19–21 червня 

2019 р.); International congress «Borders – Identity – Memory in Media Studies», 

Національний університет імені Володимира Вернадського, Київ (4–5 жовтня 

2019 р.); UdS American Studies Graduate Forum «Liquid Trajectories: Flight, Mobility, 

and Migration», Університет Саарланду, Саарбрюкен, Німеччина (29–30 листопада 
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2019 р.); Підсумкова конференція за проєктом «The Bio-politics of Borders in Times 

of Crisis» (2018–2020 рр.) «Border Nightmares, Border Dreams: The Bio-politics of 

Borders in Times of Crisis» (6 липня 2020 р.), Університет Саарланду, Саарбрюкен, 

Німеччина та ЧНУ ім. Петра Могили, Миколаїв; UdS American Studies Graduate 

Forum «Distance and Diversity in Times of Crisis: Literary Expressions and Artistic 

Responses», Університет Саарланду, Саарбрюкен, Німеччина (15–17 жовтня 

2020 р.) – та 3 всеукраїнських: «Могилянські читання», ЧНУ ім. Петра Могили 

(листопад 2016 р.); «Кордони, межі й помежів’я в літературі», ЧНУ ім. Петра 

Могили (28 квітня 2017 р.); «Літератор-емігрант і мандрівник: свідомість, 

ідентичність, пам’ять у змінному краєвиді», ЧНУ ім. Петра Могили (27 квітня 

2018 р.). 

Публікації. Основні положення дослідження викладено в восьми одноосібних 

публікаціях. 5 статей надруковані у фахових наукових виданнях України, 1 стаття 

в закордонній колективній монографії,  1 стаття – у журналі, що входить до 

наукометричних баз Scopus і WoS. 

Структура дисертації. Дослідження складається зі вступу, чотирьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел (224 позицій, з них 152 – іноземними 

мовами) і додатків. Повний обсяг дисертації становить 216 сторінок, з них 

основний текст дослідження − 216 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОСТОРУ В ЛІТЕРАТУРІ АМЕРИКАНСЬКИХ 

ІНДІАНЦІВ: ТРАНСКУЛЬТУРНІ ВИМІРИ 

 

1.1. Місце індіанської літератури в літературному дискурсі США 

 

Література такої багатонаціональної й мультикультурної держави, як Сполучені 

Штати Америки, характеризується неоднорідністю й асиметрією різних 

літературних традицій, які її формують. Довгий час в американському 

літературознавчому дискурсі панувала досить чітка євроцентрична ієрархія та 

хронологізм. На них базувалися майже всі історії літератури США, починаючи з 

ХІХ століття, коли ця література відокремилася від англійської та взяла напрям на 

пошуки власної винятковості, зберігши проте культурну тяглість і орієнтованість 

на європейську традицію. Описуючи літературні процеси, які відбувалися на 

Північноамериканському континенті, історики літератури виокремлювали, а отже 

й визначали як найбільш цінні, твори письменників мейнстриму, що, зазвичай, 

були представниками панівної раніше євроамериканської традиції. При цьому 

творчості етнічних письменників, чиї голоси лунали з периферії літературного 

процесу, належної уваги не приділялося. 

Література корінних американців належить саме до тих літератур, які довгий 

час перебували на маргінесі американського літературного дискурсу. І якщо на 

сьогодні доцільність її вивчення й розгляду як повноцінного складника 

американської літератури жодних сумнівів не викликає, проблематичними й досі 

залишаються питання щодо визначення індіанської літератури як такої та її місця 

в історії американської літератури.  

Отже, розпочинаючи розвідку, присвячену простору в романах Л. Ердрік, варто 

окреслити коло найбільш проблемних питань, що стосуються місця індіанської 
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літератури в діахронічному та синхронічному зрізах американського 

літературного контексту. Проблеми, пов’язані з місцем індіанської літератури, 

можемо умовно поділити на такі, що визначаються зовнішніми та внутрішніми 

чинниками. До перших ми відносимо проблемність створення історії літератури 

як такої, й зокрема, історії американської літератури. До других – складність 

ідентифікації письменників корінного походження та виділення літератури 

корінних американців у окрему категорію. Зазначимо проте, що, на думку 

дослідників (А. Крупат, Дж. Перкінс), історії американської літератури досить 

довго обслуговували ідеологічні інтереси домінуючої євроамериканської культури 

(Перкінс 18, 56), а отже, ігнорували етнічні літератури як неповноцінні (Krupat 

The Voice in the Margin 145). Водночас, витоки американської літератури дуже 

часто шукали в текстах, що були написані пуританами на початку колонізації 

американських територій. На сьогодні літературознавці переглядають таку 

генеалогію на користь тих творів, які існували задовго до появи перших 

євроамериканських поселенців, насамперед – традиційний усний фольклор 

корінних американців (К. Чарнецкі, А. М. Феллнер, Р. Грей).  

Однак навіть визнання того, що усна традиція американських індіанців 

передувала писемній літературній історії континенту, не могло врятувати її від 

маргіналізації. Писемна література американських індіанців довгий час 

сприймалася в руслі міфолорності6 та місцевого колориту і вважалася 

«неповноцінною». Американський письменник і науковець корінного походження 

Луїс Оуенс, досліджуючи явище індіанського роману, стверджував, що 

американська індіанська література завжди мала суттєві, радикальні, виразні 

епістемологічні відмінності від емпіричних постулатів і логічного позитивізму, що 

лежали в основі євроцентричної американської літератури. Оуенс наголошував, 

що в романах АІЛ7 відображається характерне для індіанців бачення світу, яке 

майже завжди перебуває в прямому конфлікті з домінуючими 

 
6 Міфолорний образ у роботі української дослідниці Світлани Волкової, присвяченій вивченню простору 

амеріндіанських художніх текстів, визначено як такий, що синкретично поєднує міфологічні й фольклорні 

уявлення, вірування та судження американських індіанців про об’єкти, явища і події навколишньої дійсності (102). 
7 АIЛ – американська індіанська література. 
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євроамериканськими ідеологемами (Owens Other Destinies 8). Зі свого боку, 

стикаючись із чужорідним неантропоцентричним та екоорієнтованим світоглядом 

індіанців, біла культура спиралася на привілейований дискурс, щоби ствердитись 

у своєму домінуванні. Євроцентричний дискурс не ставив під сумнів власні 

епістемологічні основи (Owens Other Destinies 9). Саме тому відмінна за своєю 

природою індіанська література, що базується на циклічності, 

ритуалоцентричності, парадигматичному баченні світу (ці риси притаманні 

неписемним літературам), довгий час не вписувалась у наративні історії 

американської літератури та сприймалась як посередня й така, що не має 

естетичної цінності.  

Не можна заперечувати того, що останнім часом літературну історію США 

почали бачити не лінійно, а радше в енциклопедичному ракурсі. Але історик 

літератури Дж. Перкінс вважає, що навіть енциклопедична історія літератури не 

здатна виявляти одночасність різних явищ у їхній тривалості, рівнях дійсності, 

наступності подій і множинності точок зору (Перкінс 22). Думка Дж. Перкінса 

щодо утопічності створення універсальної історії літератури, через неможливість 

охоплення всіх явищ у всьому їх різноманітті, є надзвичайно актуальною в 

барвистому й неоднорідному літературному дискурсі США, особливо в контексті 

«плюралістичного вибуху», який стався в Америці наприкінці XX століття. На 

сьогодні всі дослідники визнають, що література США виростає на ґрунті 

міжрасового, міжетнічного та міжнаціонального обміну, та відзначають 

«метисність» і «креольність» американської нації й очевидну гетерогенність 

культури США, що дає можливість етнічним авторам, і зокрема письменникам-

індіанцям, бути почутими. Разом із тим, складні процеси неоднорідного перетину 

та змішування культур, що відбуваються на «рівні змісту та поетики творів, 

ставлять під сумнів доцільність чіткої рубрикації літератури США залежно від 

расової, статевої чи етнічної приналежності автора», – вважає Н. Висоцька (285). 
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Незважаючи на те, що література, написана корінними американцями, посіла 

своє місце в американському літературному процесі починаючи з 60-х рр. ХХ ст.8, 

у мультикультурному літературному дискурсі її часто маркують як етнічну, на 

відміну від літератури мейнстриму (який зараз перебуває у стані ревізії). Марія 

Лорет у вступі до книги «На перших підступах до етнічних американських 

літератур» характеризує етнічну літературу як «літературу культурної 

відмінності» (3). Дослідниця має на увазі відмінність від домінуючої літературної 

традиції, а також стверджує, що динаміка й трансформації є визначальними 

рисами будь-якої етнічної літератури. За визначенням М. Лорет, етнічна 

література – це література будь-якої етнічної групи, яка відображає досвід 

маргінальності (економічної, політичної чи культурної). Маргінальність, 

перебування на помежів’ї культурних просторів передбачають процеси міграції, 

асиміляції, мімікрії, через що етнічність ніколи не існує в чистій формі й завжди 

формується під впливом усіх культур, що її оточують. М. Лорет також відмічає, 

що етнічна література – це не просто афроамериканська, амеріндіанська, сино-

американська, а скоріше література гібридності, що проявляється вже в самих 

назвах таких літератур (8). Варто підкреслити, що гібридність – це один із 

багатьох факторів, які ускладнюють спроби рубрикації та класифікації літератур 

через те, що в процесі гібридизації утворюються не типові універсальні 

конструкти, а унікальні мозаїчні новотвори. 

Викладене вище загальне розуміння американського літературного процесу 

слугує основою для розгляду проблем, які непокоять дослідників, що вивчають 

літературну творчість північноамериканських індіанців. Насамперед, дискусійним 

є питання щодо розгляду індіанської літератури як єдиної літературної традиції 

(Л. Оуенс, М. Паджет, Р. Грей та ін.) чи як літератур окремих корінних народів 

(наприклад, література оджибве, література черокі й т. ін.) (Vizenor). До цього 

додається питання ідентифікації окремого автора як представника літератур(и) 

корінних американців (Madsen). Звичайна стратегія асоціювання письменника з 

 
8 60-ті рр. ХХ століття в американській літературі – період, який називають Iндіанським Ренесансом, однією з 

яскравих представниць якого є і Луїза Ердрік. 
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його етносом за походженням часто не є дієвою у випадку американських 

індіанців не лише через сучасні глобальні тенденції до стирання меж між 

етносами та високою соціальною мобільністю, але також і через довгу та болісну 

історію примусової асиміляції, що завжди характеризувалася складними 

стосунками між расами й зумовила появу великої кількості людей змішаного 

походження та гібридних ідентичностей. Відома європейська дослідниця-

індіаністка Дебора Медсен у вступі до збірки есе «Корінна автентичність. 

Транснаціональні перспективи індіаністики» наголошує, що на перший погляд 

очевидне визначення літератури американських індіанців як літератури, написаної 

авторами-індіанцями, надзвичайно ускладнене політизованими механізмами 

встановлення індіанської етнічності9. Окрім того, на думку Д. Медсен, існує 

різниця між корінними письменниками, що за своїм походженням є 

чистокровними індіанцями, представниками певної нації чи культури, та 

авторами, які мають змішане походження. Останні, на думку дослідниці, мають 

паніндіанську ідентичність, тоді як перші майже не звертаються до досвіду інших 

корінних культур, окрім власної. «Географічні, лінгвістичні, культурні та історичні 

відмінності між понад п’ятьма сотнями корінних націй лише Північної Америки 

стираються під впливом паніндіанської перспективи на користь відчуття 

"індіанськості", що виходить за межі специфіки кожного окремого племені» 

(Madsen Native Authenticity 3). Належність до однієї або кількох корінних націй у 

поєднанні з паніндіанською ідентичністю, про яку говорить Д. Медсен, та 

існування в межах американської культури – усе це часто робить корінних 

американців людьми з багатьма дефісами10. До прикладу, Томас Кінг, 

американсько-канадський письменник черокі-німецько-грецького походження, або 

 
9 Індіанська етнічність часто визначається в США за принципом частки індіанської крові або процентним 

співвідношенням крові чи генетичної спадковості, успадкованої людиною від усіх предків, які за документами 

були чистокровними корінними американцями. Деякі племена використовують культурно зумовлені критерії для 

визначення етнічної належності, засновані на провадженні традиційного способу життя та збереженні усталених 

племінних звичаїв. Однак в останньому випадку завжди існує ймовірність, що той, хто генетично не належить до 

корінних народів Північної Америки, може отримати та неправильно використовувати статус корінних 

американців.  
10 До письменників, які за походженням або через життєві обставини належать до двох або більше культур, 

літературознавці зазвичай застосовують термін «hyphenated writer», або «письменник через рисочку» (Н. Висоцька, 

В. В. Селигей, В. И. Ліпіна та ін.).  
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індіанська письменниця Джой Харджо, що вважає себе черокі-франко-ірландко-

американкою, Луїза Ердрік, яка визначає своє походження як німецько-

французько-оджибве, або Леслі Сілко, що ідентифікує себе і як англо-американку, 

і як мексикано-американку та як індіанку лагуна-пуебло, та Скот Момадей, який 

на 7/8 кайова, на 1/8 англійського походження, але він також говорить про те, що 

ріс серед різних культур американських індіанців, зокрема кайова, навахо, апачі, 

пуебло. Таких прикладів можна назвати багато. Незважаючи на те, що передусім 

такі письменники наголошують на своїй племінній ідентичності, навряд чи можна 

заперечити їхнє існування на межі кількох культур, що, безсумнівно, накладає на 

їхню творчість відбиток транскультурності й ускладнює, як і зауважує 

Н. Висоцька, їх ідентифікацію в межах однієї літературної традиції. 

Вирішення цього питання запропонував Арнольд Крупат, який наполягав на 

включенні індіанської літератури до американського канону, що означало його 

рішучу переоцінку (Voice in the Margin 99). З одного боку, такі ідеї А. Крупата й 

самі були досить дискусійними, оскільки вони продовжували живити бінарну 

опозицію мейнстрим / корінні літератури, де останнім відводиться другорядна 

позиція. Разом із тим, А. Крупат бачив вихід за межі опозиції 

мейнстрим / маргінальність у розвитку космополітичної літератури, яка 

побудована на основі корінної. «Корінна література – це форма літератури, яка є 

результатом взаємодії локального, внутрішнього, традиційного, племінного, чи 

"індіанського" літературних модусів із домінантними літературними модусами 

різноманітних держав-націй, де вона може з’являтися. Корінна література – це той 

тип письма, що продукується, коли автор підпорядкованої культурної 

ідентифікації може успішно поєднати форми внутрішні для своєї культурної 

формації з формами зовнішніми для неї, але тиснучи на останні, намагаючись 

делегітимізувати їх» (Voice in the Margin 214). 

А. Крупат пропонує вивчати корінні літератури світу не лише окремо, а також 

порівнюючи їх між собою, і в порівнянні з національними літературами країн, 

частиною яких вони є. Національну літературу при цьому дослідник визначає як 

«суму літературних творів, що належать до локальних (традиційних, 
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"індіанських"), корінних (змішаних, можливо "етнічних") та домінуючої 

літературних традицій, що склалися на території певного національного 

утворення» (215). Підійшовши до розуміння гібридності як важливої 

характеристики корінних літератур, А. Крупат, втім, вказує на демаркаційні лінії 

розподілу літературних традицій, що співіснують в одному просторі. Такий 

погляд, зважаючи на очевидну складність і неможливість чіткого розподілу, 

втрачає свою актуальність разом із мультикультуралістським підходом до 

вивчення літератури та поступається транскультурній перспективі. 

Отже, літературний процес США є надзвичайно багатоманітним і 

неоднорідним, що робить проблематичним створення універсальної історії 

літератури, яка б могла охопити всі явища у їх багатогранності. Очевидно, що 

поняття канону американської літератури потребує перегляду й перебуває в 

процесі трансформації, що базується на перенесенні основного фокусу розгляду з 

євроцентричного, яке бачилося як універсальне, до такого, що враховує 

надзвичайну культурну та літературну багатоманітність США. У цьому контексті 

для вивчення «етнічних літератур» США та літератур індіанців зокрема 

привабливою видається концепція транскультуральності, що спрямована не на 

актуалізацію відмінності, а на стирання кордону. Транскультурність – нова якість, 

що продукується в результаті накладання євроамериканської та різних індіанських 

культурних моделей. Позиції транскультуральності дозволяють відмовитися від 

полюсної бінарної ідентифікації та охопити будь-які прояви культурної та етнічної 

гібридності, що часто характеризує літературний контекст США.  

 

1.2. Транскультуралізм як альтернативний підхід до вивчення 

літератури американських індіанців 

 

У попередньому підрозділі ми з’ясували, що дослідження в галузі 

американської літератури доволі часто протиставляли письменників мейнстриму, 

які зазвичай були представниками колись панівної євроамериканської традиції, та 
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етнічних письменників, чиї голоси, як уже зазначалося, було ледве чутно з 

периферії літературного процесу. Мультикультуралізм, як панівний підхід до 

вивчення американської літератури XX ст., дозволив цим голосам бути почутими, 

проте багато дослідників (М. Шимчишин, М. Тлостанова, М. Епштейн, М. Требін 

та Т. Чернишова, Д. Кучіолетта, В. Вельш) сьогодні ставлять під сумнів 

об’єктивність мультикультуралізму як стратегічного підходу до розгляду культури, 

оскільки, як зазначає М. Тлостанова, проголошуючи відмінність, він насправді 

прагне уніфікації («Множественная идентичность» 9). До того ж дається взнаки 

поблажливе ставлення до Іншого, який, проте, не має права голосу (Mignolo, 63; 

Тлостанова «Множественная идентичность» 9). Спробою розв’язати цю 

суперечність є концепція транскультурації, спрямована не на акцентуацію 

відмінності, а на її стирання та різноманіття. Саме тому останнім часом у великій 

кількості літературознавчих розвідок фігурує транскультурація як альтернативна 

парадигма літературного критицизму (Н. Висоцька, М. Тлостанова, В. Селігей та 

В. Ліпіна, А. Даґніно, І. Ґ. Нордін, Д. Л. Медсен, Б. Гельмбрехт, М. Рубінс, 

Л. М. Фурлан, О. Сидорова та ін.).  

У цьому підрозділі ми робимо спробу довести доцільність застосування 

транскультурації як методологічного підґрунтя для дослідження текстів 

письменників-американських індіанців. Поставлена мета потребує вирішення 

цілої низки завдань: по-перше, систематизувати основні теоретичні підходи до 

транскультурації як моделі міжкультурної взаємодії та її концептуальні 

відмінності від моделей, які вважалися провідними на попередніх етапах розвитку 

культури; по-друге, встановити, як явище транскультурації виявляє себе в 

літературі, та дати визначення поняття «транскультурний письменник»; по-третє, 

обґрунтувати доцільність застосування транскультурації у вивченні етнічних і, 

зокрема, літератур американських індіанців; по-четверте, з’ясувати особливості 

інтерпретації літературного тексту, що розглядається крізь призму 

транскультурації. 

Насамперед важливо визначитися з термінологією, адже в роботах дослідників, 

які працюють у цьому напрямку, використовуються різноманітні, найчастіше 
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однокореневі терміни, які з різних ракурсів описують той самий феномен. Серед 

найбільш уживаних: транскультуралізм, транскультура, транскультурація, 

транскультуральність, транскультурність, транснаціональність. Очевидно, що 

термін «транскультуралізм» (М. Шимчишин, В. Берг, Д. Льюїс, Д. Куччіолетта) 

вживається на позначення моделі взаємодії культур і соціально-філософської 

концепції розгляду цієї взаємодії. Транскультуралізм контрастно визначає себе 

щодо концепцій мультикультуралізму, асиміляції тощо. Термін «транскультура» 

характеризує сфери культурного розвитку за межею окремих локальних культур 

(М. Епштейн, В. Вельш). Транскультурація є одним із найбільш уживаних 

варіантів і, подібно до термінів «глобалізація», «гібридизація» та ін., підкреслює 

процесуальність, тобто процес переходу культур у нову якість, і часто 

використовується синонімічно до терміна «транскультуралізм» (Ф. Ортіс, 

М. Тлостанова, М. Требін, Т. Чернишова, А. Даґніно, І. Оржицький, І. Ґ. Нордін, 

О. Сидорова). Транскультуральність застосовується як концепт для визначення 

культури, що набула нової форми, перейшла класичні кордони та вже не має 

форми однорідності й роздільності (В. Вельш). Тобто концепт 

транскультуральності підкреслює перетин класичних культурних кодонів – майже 

так само, як і термін «транснаціональна культура», з тією лише відмінністю, що за 

одиницю відліку береться нація (М. Крейді, М. Рубінс). Транскультурність, на 

відміну від транскультурації, визначається як форма, якої набуває культура в 

процесі транскультурації (Welsch «Transculturality»), і відповідно, часто вживаний 

прикметник транскультурний (іноді транснаціональний) вказує на набуту якість. 

Спільним для всіх цих терміноформ є те, що вони застосовуються для того, щоб 

сформулювати змінену конституцію культури11, яка характеризується 

різноманітними змішуваннями, проникненнями, гібридними утвореннями та 

неоднорідною, унікальною в кожному новому випадку мозаїчною структурою.  

 
11 Культуру ми розуміємо як багатошарову систему смислів (правил, уявлень, значень, цінностей, поглядів, звичок) 

та речей (продуктів, інструментів), які люди використовують у повсякденному житті (Berg 8). Уявлення та смисли 

можуть бути спільними для людей або альтернативними, взаємонакладатися, бути суперечливими, постійними чи 

нетривкими. Подібні сукупності смислів можуть функціонувати в широкому спектрі соціальних угруповань і 

соціальних практик людей (Lewis 23). Літературний текст у такому разі є продуктом культури, який втілює та 

транслює її смисли. 
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Динаміка сучасних глобалізаційних процесів, спрямованих на стирання 

кордонів, нівелювання відмінностей між культурами, активно трансформує 

сучасний світ. Серед основних чинників, що драматично прискорюють 

інтеграційні процеси, слід згадати створення глобального комунікативного 

простору, що сприяє інформаційній експансії західної моделі цивілізації, розвиток 

високошвидкісних засобів транспортування, що провокує активні міграційні 

процеси, уніфікація способу життя з засиллям масової побутової культури та 

сучасних технологій. 

Процеси глобалізації становлять загрозу різноманітності локальних культур, які 

поступово втрачають автентичність. Однак сама ідея існування великої кількості 

закритих і тому автентичних локальних культур, що є базовим принципом 

мультикультуралізму, втрачає на сьогодні свою актуальність. «Погляд на культуру 

як явище в собі, що базується на певних біопсихічних детермінантах і постійно 

відтворює себе, також не встигає за часом, не відповідає вибуховому розвитку 

цивілізації початку ХХІ століття», – вважає відомий російсько-американський 

культуролог Михайло Епштейн («Постмодернизм и взрывное сознание»). 

Сьогодні мультикультуралізм як модель міжкультурної взаємодії зазнає активної 

критики через тяжіння до штучного гіпертрофування культурних відмінностей. 

Так, українські науковці Михайло Требін і Таїсія Чернишова підкреслюють, що 

мультикультуралізм проголошує відмінність лише на словах, проте насправді 

прагне об’єктивації Іншого та виключення його зі сфери прийняття рішень (19). 

Схожі висновки робить канадський дослідник Дональд Кучіолетта , що критикує 

мультикультуралізм за догматичне протиставлення «ми» / «вони». Цікаву точку 

зору обстоює американський дослідник Вольфганг Вельш (195). Науковець 

наполягає, що мультикультуралізм розглядає культури як сфери чи острови, котрі 

постійно конфліктують між собою. Подібно до М. Епштейна, німецький науковець 

Волфганг Берг вважає існування повністю закритої культури швидше винятком, 

ніж правилом (8). Усі вчені сходяться на тому, що, як не парадоксально це звучить, 

мультикультуралізм посилює кордони та межі між культурами. М. Епштейн 

стверджує: «Не можна не прийняти самоочевидну тезу багатокультурності про те, 
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що люди відрізняються за своєю природою та ідентичностями, що кожен із нас 

народжений чоловіком чи жінкою, зі своїм кольором шкіри, психічним складом. 

Проте вектор руху правильно вказує нам саме деконструкція: ми розприроднюємо, 

розутілюємо себе в процесі культурного становлення та самовираження. Ми все 

менше стаємо на себе схожі, і найбільші культурні прориви відбуваються саме на 

межі культур, коли представник однієї раси опиняється в полі іншої, чоловік у 

полі жіночої культури – або навпаки. Перетини кордонів між мовами, етносами і 

всіма іншими ідентичностями – ось джерело найбільш "палкої" культурної 

творчості, яка холоне, переходить в інерцію й тривіальність, тільки-но опиняється 

в нормативній і коректній середині "своєї" культури, далеко від її країв» 

("Постмодернизм и Взрывное Сознание"). Так само, як і М. Епштейн, багато хто з 

дослідників (В. Міньоло, Г. Ансалдуа, М. Л. Пратт, В. Берг, К. Брамбілла) робить 

особливий акцент на існуванні помежів’я між культурами, в яких надзвичайно 

активно відбуваються культурні фузії. Одна з основоположних робіт із цього 

питання «Помежів’я» («Borderlands / La Frontera») належить письменниці-чікана 

Глорії Ансалдуа, яка крізь призму власного досвіду життя на кордоні та 

культурної маргіналізації пише про гібридність / метисність і свідомість 

помежів’я, що утворюється на кордоні, та спростовує дуалізм мислення. 

Г. Ансалдуа так описує кордон: «Кордони встановлюються для визначення 

безпечних і небезпечних місць, щоб відрізняти нас від них. Кордон – це розділова 

лінія, вузька смуга вздовж крутого краю. Помежів’я – розпливчасте й невизначене 

місце, створене емоційними залишками неприродної межі. Воно постійно 

знаходиться в перехідному стані» (Anzaldua 25). С. Брамбіла пропонує термін 

«ландшафт помежів’я» й також підкреслює, що простори на стику культур далекі 

від статичності, вони динамічно конструюються та еволюціонують (Brambilla 23). 

Американська дослідниця Мері Луїза Пратт (Imperial Eyes 4) називає помежів’я 

«контактними зонами», наголошуючи на асиметричності відносин між 

культурами, що виражаються через домінування / підкорення. В. Берг називає ці 

зони на межі культур, націй і географічних кордонів транскультурними зонами, та 

підкреслює змішування в таких зонах культурних "впливів" (11). Не можна не 
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погодитися, що на зламах культурних просторів процеси гібридизації набувають 

особливо виразного характеру, однак і самі локальні культури у світлі глобалізації 

перестають бути однорідними та автентичними. І хоча інтеграційні процеси не 

призводять до повного нівелювання відмінностей між глобальним і локальним, 

культурна мапа світу стає все більш неоднорідною через складні мозаїчні 

візерунки на її тлі. 

Саме тому, на думку багатьох учених, на часі звернутися до таких моделей 

культури, які спрямовані не на сепаратистське, а на багатогранне і всеохопне 

розуміння культури, що враховує плюриверсальність історій індивідуального 

розмаїття та базується на егалітарному підході. Саме такою моделлю, на думку 

М. Епштейна, М. Шимчишин, Д. Кучіолетти, М. Тлостанової, Д. Льюїса, 

В. Вельша, М. Требіна, Т. Чернишової, є концепція транснаціонального 

культурного простору, що приходить на зміну мультикультуралізму та є продуктом 

епохи глобалізації. М. Епштейн визначає транскультуру як «нову сферу 

культурного розвитку за межами усталених національних, расових, ґендерних і 

навіть професійних культур». Це процес звільнення, свобода кожної людини жити 

на межі, або за межами власної «природної» культури. Транскультура, за 

М. Епштейном, «передбачає дифузію вихідних культурних ідентичностей, коли 

індивіди перетинають кордони різних культур і асимілюються в них» 

(«Транскультура» Проективный словарь). Транскультурація як нова модель 

мислення є інтеграцією «кількох культурних точок відліку, перетину кількох 

культур, курсування між ними та особливий стан потойбіччя – не там і не тут або і 

там, і тут, відповідно до індивідуального переживання цього стану», – вважає 

російська дослідниця Мадіна Тлостанова («Транскультурация» 5). Водночас, треба 

розуміти, що транскультурність зовсім не означає уніфікацію. Навпаки, вона 

ймовірніше пов’язана з виробництвом різноманітності (Welsch 202). Так 

формується новий тип різноманітності: розмаїття культур і форм життя, кожна з 

яких виникає внаслідок транскультурних проникнень (Welsch 202). Отже, у 

динамічному процесі транскультурації культури не зливаються, а взаємодіють у 

невпинному культурному полілозі. 
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Як кордони між культурами, що стають розмитими та невизначеними, так і сама 

межа між мультикультуралізмом і транскультуралізмом є надзвичайно рухомими й 

тому досить дискусійними. Наприклад, українська дослідниця М. Шимчишин 

вважає, що транскультуралізм – логічне продовження мультикультуралізму (608). 

Американський науковець Марван Крейді, зі свого боку, розглядає 

транснаціональну культуру як глобальний мультикультуралізм (317). Науковці 

схильні напряму асоціювати транскультурацію з глобальною культурою, на що 

також вказує відома українська американістка Наталія Висоцька у статті 

«Транскультура чи культура в трансі?». Н.Висоцька, однією з перших у 

вітчизняній гуманітаристиці піднімає контроверсійні питання транскультурації на 

порозі XXI століття, з одного боку підкреслюючи роль різноманітних контактів 

(міжплемінних-міжетнічних-міжнаціональних) в становленні культур(и), та з 

іншого вказуючи на посилений тиск глобального "культурного імперіалізму", 

якого зазнають національні культури сьогодні ("Транскультура"). М. Епштейн , 

своєю чергою, зауважує, що не варто ототожнювати транскультурні процеси з 

глобалізаційними, оскільки останні розповсюджують уніфіковані, переважно 

американські моделі, тоді як транскультура прагне культурного різноманіття й 

універсальності, що стає надбанням індивіда та визначає його належність до 

багатьох культур («Транскультура» Проективный словарь ). Ми погоджуємося з 

тезою, що не варто ототожнювати глобальну культуру з транскультурою, однак не 

можемо заперечити той факт, що часто саме глобалізаційні процеси активізують 

транскультурацію та, вочевидь, додають елементи масової культури в будь-які 

гібридні утворення. 

Література як продукт культури також чутливо реагує на трансформації в 

сучасних процесах культурних взаємодій. Як і культурологи, літературознавці 

вказують на кризу мультикультуралізму, а також на те, що література не може 

вимірюватися лише одним етносом чи нацією. У вже згадуваній статті 

«Транскультура чи культура в трансі?» Н.Висоцька наголошує «Сама природа 

літератури заперечує будь-які претензії на «чистоту крові», зумовлює - через 

постійну циркуляцію, «взаємозапилення», відгомони та відлуння одна одної - 
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культурне «мулатство» будь-якої національної літератури» (6).  Продовжуючи 

розвивати свої ідеї в дослідженні літератури США «Єдність множинного», 

Наталія Висоцька прослідковує еволюцію американської цивілізації на прикладі 

метафор, що функціонували на її позначення. Метафора «плавильного тигля», що, 

на нашу думку, відповідає процесам асиміляції, та метафора «клаптевої ковдри» і 

«веселки», що репрезентує мультикультуралізм, відходять у минуле під впливом 

«плюралістичного вибуху», який стався в Америці наприкінці XX ст. 

Досліджуючи історію, різноманітні прояви та «про» й «контра» американського 

мультикультуралізму, дослідниця визнає «позірність» мультикультуралістського 

підходу й пропонує відійти від концепції культурного плюралізму й бінарного 

мислення та розглядати культуру США під новим постетнічним кутом зору, за 

принципом не «веселки», де кольори не змішуються, а «меланжу» (Висоцька 

Єдність Множинного 277). Такий підхід цілком узгоджується з принципами, які 

постулює концепція транскультурації. Н. Висоцька наголошує, що така ідея 

підкреслює гібридність: «креольність» і «метисність» американської нації.  

Найактивніше питання транскультурації обговорюються в дослідженнях, 

присвячених письменникам-емігрантам, транспатріантам, діаспорним 

письменникам, про що свідчать наукові розвідки М. Рубінс і А. Даґніно. Одна з 

провідних дослідниць транскультурації, італо-австралійська літературознавиця 

Аріанна Даґніно вважає, що письменники, які живуть в еміграції чи на теренах 

постколоніальних просторів і перебувають під впливом кількох культур, 

«перетравлюють» і вбирають увесь культурний досвід (Transcultural Writers 3). 

Транскультурні письменники, за визначенням Аріанни Даґніно, – це 

«письменники, які за власним вибором або через життєві обставини мають досвід 

культурної дислокації, ведуть транснаціональний спосіб життя, є білінгвами або 

говорять більш ніж двома мовами, фізично належать до кількох культур, 

географічних територій, відкриті до розмаїтості, а також плекають множинні або 

гнучкі ідентичності» (Transcultural Writers 1). Дискусійним, однак, є те, що 

А. Даґніно ставить знак рівності між термінами транскультурація та творча 

транспатріація. Транспатріація для дослідниці втілює процес переходу до 
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транскультурності, яка позначає важливість виходу (уявного й фізичного) за межі 

власної культури та подолання, або краще сказати «забування» ідентичності, що 

формується під впливом рідної етнічності, національності, релігії, рідного 

географічного чи культурного локусу (Transcultural Writers 156). Відповідно, 

А. Даґніно наголошує, що бути транспатріантом означає не просто жити за 

межами своєї культури, але й перерости її й не бути нею обмеженим. Однак, 

роблячи акцент на культурній мобільності та мандрівному способі життя 

транскультурних письменників («neonomadic lifestyle» – термін А. Даґніно), 

дослідниця приділяє недостатньо уваги виявам транскультуралізму в творчості 

письменників другого і третього покоління мігрантів, а також тих письменників, 

чиї культури внаслідок довгої історії колоніалізму стали заручниками ситуації 

тісного примусового й часто болісного культурного контакту. 

Постколоніальний контекст є одним із найбільш плідних ґрунтів для процесів 

транскультурації, яка має тут особливий характер. Залишаючись, на перший 

погляд, у лоні власної культури, письменники постколоніального помежів’я не 

можуть уникнути впливу панівної культури та культурної гібридизації, що довгий 

час була засобом їхнього виживання. Варто згадати, що транскультурація та 

гібридність як концепти виросли саме з постколоніальних теорій. Термін 

транскультурація був уведений у науковий дискурс антропологом Фернандо 

Ортісом, який у роботі «Cuban counterpoint, tobacco and sugar» досліджував 

колоніальний контекст Куби. Гібридність, про яку йтиметься далі, концептуально 

розвинув у своїх працях дослідник постколоніалізму, американський вчений 

індійського походження Гомі Бгабга. Одна з перших його робіт, де Г. Бгабга 

активно застосовує цей термін, – «The Location of Culture». 

Особливої актуальності питання транскультурації набувають в індіанських 

літературах як Північної, так і Південної Америки через довгу й нелегку історію 

колонізації обох континентів, що завжди характеризувалася складними 

стосунками між расами та людьми й зумовила появу великої кількості людей 

змішаного походження (креолів, метисів) і гібридних ідентичностей. На користь 

актуальності застосування концепції транскультурації в постколоніальних 
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літературах із великою часткою автохтонного субстрату свідчить дослідження 

українського літературознавця Ігоря Оржицького. Латиноамериканіст, дослідник 

літератури країн Андійського регіону, І. Оржицький звертає увагу на 

транскультурацію як явище, що активно проявляється в культурах і літературах 

досліджуваного ним регіону, саме зважаючи на їхній постколоніальний контекст. 

Науковець заперечує нейтральний зміст терміна «транскультурація», що, за 

Ф. Ортісом, передбачає взаємовплив і схрещування двох культур, які перебувають 

у довготривалому контакті, та призводить до утворення нового субстрату-

неокультури. На противагу цьому, І. Оржицький наголошує на домінуванні більш 

«сильної» культури над «слабшою», а зворотний процес пропонує іменувати 

терміном «інверсія транскультурації». Інверсію транскультурації дослідник 

розглядає не лише як соціокультурний процес, а головним чином у зв’язку з її 

здатністю породжувати художні явища, літературні продукти (Оржицький 29). На 

думку українського дослідника, процес інверсії транскультурації в Латинській 

Америці має місце там, де гетерогенність є станом національного буття 

(Оржицький 27–28).  

Попри очевидну гетерогенність культурного контексту США, навряд чи ми 

можемо застосувати теорію інверсії транскультурації до північноамериканських 

корінних культур, оскільки стирання кордонів між культурами, життя в сучасному 

технологічному та інформаційному глобальному світі та змішане походження 

більшої частини сучасних індіанців не дає можливості чітко визначити, 

представником «сильної» чи «слабкої» культури є індивід. Окрім того, нам 

видається некоректним говорити про культурну ситуацію США в термінах 

сили / слабкості, оскільки такий підхід продовжує в певному сенсі відтворювати 

колоніальність відносин між різними постколоніальними культурами. Є всі 

підстави стверджувати, що стосовно великої кількості північноамериканських 

культур доцільно говорити про процеси перетинання, змішування та злиття 

різнорідних елементів, яке буде мати індивідуальний характер у кожному 

окремому випадку. Оскільки, як стверджує М. Епштейн, транскультура – це 

звільнення від машинальних символічних залежностей «рідної культури», то 
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внаслідок перебування в транскультурному полі індивід набуває свободу обирати 

будь-які елементи «рідної культури» та сполучати їх по-своєму з будь-якими 

елементами будь-якої іншої культури. «Водночас, місце твердої культурної 

ідентичності займають не просто гібридні сполуки, але набір потенційних 

культурних ознак, універсальна символічна палітра, з якої будь-який індивід може 

вільно обирати та змішувати фарби, перетворюючи їх на автопортрет» 

(«Транскультура» Проэктивный словарь). Відтак, можна стверджувати, що 

транскультурна перспектива у випадку письменників-американських індіанців 

дозволяє обійти класичні опозиції між колонізованими та колонізаторами, 

етнічністю та панівною культурою. 

Тут доцільно відзначити, що, на нашу думку, етнічне та транскультурне не 

знаходяться в опозиції одне до одного. У випадку літератури американських 

індіанців вони активно взаємодіють, що дає різноманітні перспективи для 

дослідження, які взаємодоповнюють одна одну. На цьому також наголошує один із 

найвідоміших iндіаністів Арнольд Крупат. У книзі «Червоні справи: дослідження 

в галузі індіаністики» він відзначає, що націоналізм, етнічність (або тубільність –

indigenism) і космополітизм, як три перспективи для розгляду індіанської 

літератури, не виключають одна одну, а, навпаки, перехрещуються, для того щоб 

досягти повної послідовності аргументації та ефективності лише у взаємодії 

(Крупат 1). Очевидно, що, перебуваючи на межі культур, індіанські письменники 

прагнуть зберегти свою культуру, однак не можуть уникнути впливу домінантної 

культури. Разом із тим, інший індіанський критик і письменник Луїз Оуенс 

вважає, що, присвоюючи дискурс панівної культури, вони деконструюють його 

владу. Роблячи англійську мову власною мовою, корінні автори обертають її проти 

центру та, змінивши позицію центру, вимагають, щоб не-індіанські читачі 

визнавали інші епістемологічні системи та вчилися читати по-новому (Owens 

Mixblood messages 4). Гетероглосія фронтиру Оуенса є, по суті, втіленням 

транскультурації як однієї з визначальних рис індіанських письменників, особливо 

тих, які мають змішане походження. При цьому зрозуміло, що специфічний 

деконструктивний характер, притаманний транскультурації корінних 
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письменників, визначається їхнім прагненням до збереження ядра власної 

ідентичності та корінної епістемології. 

Перед нами постає закономірне питання: як саме проявляється 

транскультурність у літературному творі та на що варто звертати увагу, якщо 

розглядати текст через призму транскультурації. Н. Висоцька вважає, що в галузі 

літературознавчих студій транскультурація як підхід до аналізу творів передбачає 

увагу до взаємопроникнення та взаємодії гетерогенних культурних елементів на 

рівні текстів (278). Явище транскультурації в літературі, на думку норвезької 

дослідниці Анн Голден Рьоннінґ, «виявляє себе, коли літературний процес і жанри 

адаптуються до нового ландшафту та способу життя» (7). Крім того, А. Рьоннінґ і 

Н. Висоцька звертають увагу на таку рису тексту, як інтертекстуальність, та на її 

транскультурну природу. Н. Висоцька підкреслює набагато вищий ступінь 

інтимності в поводженні з чужим словом завдяки скороченню просторових, 

часових, культурних дистанцій унаслідок глобалізаційних процесів (Єдність 

Множинного 279). 

Серед інших рис, які актуалізують транскультурні стратегії тексту, слід згадати 

плюралізм культурних і лінгвістичних кодів, поліглосію, білінгвізм, синкретизм, 

метисність, креольність, що, зокрема, провокує появу культурних гібридів і надає 

гібридного характеру самому тексту. Саме гібридність є однією з визначальних 

рис транскультурності як у культурі, так і в тексті, оскільки він є її продуктом. 

Поняття гібридності, як уже було зазначено, виникло в руслі постколоніальних 

студій та іманентно містить у собі семантику транскультурації. Г. Бгабга був 

одним із перших, хто почав розглядати культурні об’єкти поза чіткими межами, 

називаючи простори розмивання культурних кордонів третім простором. 

Гібридність він визначає як «перетворення та перевпорядкування елементів, які не 

є ні одним, ні іншим, а такими, що перевершують початкові елементи й 

заперечують їхню термінологію та простір» (Бхабха 176). Утворюється культурна 

гібридність у просторах «між» чітко артикульованими ідентичностями (Бхабха 

146). Варто зазначити, що постколоніальне та транскультурне бачення гібридності 

не заперечують, а швидше взаємодоповнюють одне одного, хоч і в різний спосіб 
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розставляють акценти. У світлі постколоніальних теорій гібриди трактуються як 

новоутворення, що продукуються з кожним актом відтворення глобального 

західного євроцентричного феномена, що втрачає власну «оригінальну» природу, 

для того щоб колоніальна влада продовжувала своє домінування за допомогою 

постійних повторів (Злобин 204). Концепція транскультуралізму, своєю чергою, 

робить акцент на тому, як різноманітні елементи схрещуються та який продукт 

утворюється в результаті процесу гібридизації. Хоч, звісно, і в транскультурній 

перспективі не слід ігнорувати дисбаланс владних відносин між культурами, які 

перебувають у зоні контакту. 

Ще однією важливою рисою транскультурного тексту є наявність у ньому слідів 

фрагментарних, мінливих і гнучких ідентичностей. Ідентичність, як вважає 

В. Берг, більше не сприймається як успадкований конструкт, а, ймовірніше, як 

щось гнучке, що змінюється, коли рухається через більш мобільні простори 

сучасного глобалізованого світу й засвоює суміш різних культур та ідей, з якими 

стикається. Отже, сучасний мандрівник не зважає на національні та культурні 

кордони й легко їх перетинає, отримуючи в результаті мінливу й гнучку 

ідентичність (Berg 9). Акцент, який В. Берг робить на номадності індивіда, не 

заперечує тенденції до набуття подібної ідентичності тими, хто вимушений 

перебувати на культурному помежів’ї. А. Рьоннінґ вважає, що квест у пошуках 

свого місця та ідентичності є центральним для постколоніальної та 

транскультурної літератури, так само як і тема пам’яті, міфотворення, місця та 

простору, а також увага до концептів кордонів і меж та їхніх перетинів, міграції, 

шляхів і коріння (8–9). 

Викладене вище розуміння транскультурації є важливим для розуміння місця 

творів корінних письменників у літературному процесі США. Зважаючи на 

контекст існування письменників-американських індіанців у неоднорідному 

поліетнічному метисному постколоніальному просторі Північноамериканських 

країн, зокрема США, на межі між племінною, паніндіанською, американською та 

глобальною культурами, доцільність транснаціональної перспективи розгляду 

творів індіанських письменників видається беззаперечною. Літературознавство 
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може зробити власний внесок у розуміння феномена та процесів транскультурації 

у творчості кожного окремого американського індіанського письменника, оскільки 

літературний текст чітко фіксує й у такий спосіб проливає світло на те, як 

функціонують різноманітні взаємозапліднені елементи культур у тексті. 

Наостанок доцільно зазначити, що транскультурація як альтернативна парадигма 

розгляду культури та літератури північноамериканських індіанців не суперечить 

іншим підходам до потрактування культурних об’єктів. Як влучно зазначає 

білоруський дослідник С. Злобін, «якщо взяти до уваги, що й герменевтика, і 

психоаналіз, і семіотика тощо є органічними складовими європейської, тобто 

колоніальної думки, то єдина зміна, що відбувається, коли вони стикаються з 

проблемою інтерпретації третього світу, – те, що вони самі стають гібридами та 

змушені вносити відповідну правку у власні результати» (204). Отже, не лише 

текст має розглядатися через призму транскультурації, а й сам аналіз повинен 

мати транскультурний характер, що дозволить обійти класичну опозицію 

проіндіанської та прозахідної точок зору під час дослідження. 

1.3. Просторова терміносистема сучасного літературознавства 

 

Простір є першофеноменом, поза яким людина не може мислити себе та 

реальність, оскільки «нічого не існує поза ним. Від нього неможливо відволіктися 

та перейти до чогось іншого» (Хайдеггер 312). Фундаментальність категорії 

простору визначається зокрема й тим, що людина внутрішньо запрограмована 

бачити світ як тривимірний. Відповідно до цього, у ході еволюції люди розвинули 

безліч різноманітних пристосувань до тривимірності навколишнього простору, 

таких як перцептивні структури, інстинктивні уявлення та архетипи (Ахундов 19). 

Дослідження первинних структур, що лежать в основі розуміння простору, 

викликали в ХХ ст. пожвавлення інтересу до проблем, пов’язаних із простором, 

серед феноменологів (Е. Гуссерль, Г. Башляр), екзистенціалістів (М. Гайдеґґер, 

М. Мерло-Понті), дослідників міфокритики (Е. Мелетинський, В. Топоров, 

М. Еліаде).  
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У середині ХХ століття в гуманітаристиці відбувся просторовий поворот (spatial 

turn), що передбачав перш за все перегляд ролі та значення просторовості, 

просторових образів і дискурсів, а також нову естетичну чуттєвість до простору в 

епоху глобального постмодерну. Підвалини для просторового повороту заклали 

французька філософія ХХ ст. (М. Фуко, Ж. Дельоз та Ф. Гваттарі), 

постмодерністська географія (Д. Гарві, Е. Соджа) та конструктивістська концепція 

простору (А. Лефевр). На відміну від субстанціонального та релятивістського 

підходів до простору, що розглядали його як тривимірне порожнє вмістилище 

речей, просторовий поворот висуває тезу про те, що простір не може сприйматися 

поза сферою соціальних і культурних практик. Французький вчений Анрі Лефевр 

один із перших, хто виступав проти фрагментації репрезентацій простору, які були 

об’єктами різноманітних галузей знань, і запропонував розглядати простір як 

єдину структуру. Особливе значення такого підходу полягає в тому, що простір, за 

А. Лефевром, не бачиться як порожній, пасивний, статичний і не наділений 

смислом. Навпаки, він є інтерактивним і продуктивним та впливає на власне 

продукування (Лефевр 10). Конструктивістська концепція простору А. Лефевра, 

яка є однією з підвалин просторового повороту, базується на тезі, що простір – це 

продукт культури (Лефевр 8), оскільки він продукується через тріаду «просторові 

практики, репрезентації простору та простір репрезентацій» (Лефевр 47).  

Сьогодні вивчення простору, яке раніше перебувало виключно в царині 

географічних наук, поширилося на інші сфери знань, що зумовило появу таких 

напрямів, як геософія, культурна географія, психогеографія та геопоетика. 

Сучасна феноменологія простору («геоспаціалізм», за Д. Замятіним) 

зосереджується на тому, що «бачення та відчуття простору локалізуються в 

ментальному плані як низка соціокультурних образів, що уявляються як 

реальність» (Замятин 23). Простір стає об’єктом вивчення імагології, оскільки 

простір і місце в літературі виконують важливу функцію дослідження 

ідентичності, як індивідуальної, так і національної (Г. М. Прошанські, К. Аббі 

Фабіан і Р. Камінофф, М. Попова). Центральною в цьому випадку виступає 

проблема встановлення балансу між персонажем і місцем, корінням і відсутністю 
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вкоріненості. Оскільки, як переконливо доводить Н. Браззеллі, географія довгий 

час була на службі в європейського імперіалізму та колоніалізму (Brazzelli 48), 

простір і пов’язані з ним поняття межі, помежів’я, вкоріненості та виселення є 

однією з центральних категорій для транскультурних і постколоніальних студій та, 

водночас, інструментом ре/деконструкції колоніальних наративів (Г. Бгабга, 

Н. Браззеллі, А. А. Колі). Вивчення літературних творів у їх зв’язку з місцем і 

природою є центральним для екокритичних досліджень (Д. Б. Ґамбер, 

С. Ґ. Гаррісон, Ґ. Муртаза й Ш. А. Бхатті). Такий підхід стає актуальним через 

постійну загрозу екологічної кризи, що невідворотно переслідує сучасний світ. 

Окрім того, упродовж останніх десятиліть активізувалося вивчення простору в 

контексті ґендерних та етнічних досліджень (Г. Ансалдуа, Г. Алтінк, 

Л. М. Фурлан, М. Ґомен).  

Все більше науковців схиляються до думки, що мистецтво й література зокрема 

конструюють простір у всіх його суб’єктивних проявах. Генезу ідей про 

властивості та функції художнього простору в мистецтві й літературі можна 

прослідкувати від О. Шпенглера та його роботи «Сутінки Європи», що одним із 

перших підкреслював важливість простору не лише для індивідуального 

сприйняття, а й для культури в цілому, а також для всіх видів мистецтва, які 

існують у межах конкретної культури. Слід також згадати роботи Х. Ортеги-і-

Гассета «Про точку зору в мистецтві», де мислитель аналізував еволюцію бачення 

художнього простору в різні періоди культури, М. Гайдеґґера, який наголошував, 

що художній твір пронизується простором (312), та феноменологів Г. Башляра й 

М. Мерло-Понті, які пропонували розглядати художній простір крізь призму 

людського тіла. Просторові явища й образи «мають здатність бути безмежно 

місткими символами, сутністю символічної форми культури, іконічними схемами 

духовних цінностей, і вони можуть нести більше змістів, ніж мова чи логічні 

символізми-міркування», – зазначав О. Генісаретський (16). Таким чином, 

філософські концепції ХХ століття демонструють усвідомлення того, що простір 

взагалі та художній простір зокрема є базисною категорію, яка лежить в основі 

різних видів мистецтва, конструюється культурою та транслює культурні смисли, 
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оскільки служить не просто відображенням реального місця, світу, але втілює ідеї, 

які свідомо або підсвідомо вкладає у нього автор. 

Художня література як особливий вид словесного мистецтва має специфіку в 

освоєнні простору. Вона є «топологічною» за своєю суттю та постійно 

користується «топологічною» мовою (термін В. Подороги), адже в її основі 

лежить прагнення виразити просторову сутність, що артикулюється в мові, і в той 

же час не дає мові можливості виразити її повністю (Философия и 

литература 152). У царину літературознавства категорія художнього простору 

входить із працями М. Бахтіна, Д. Лихачова, представників тартусько-московської 

семіотичної школи Ю. Лотмана і В. Топорова, що є досить актуальними у 

вітчизняному літературознавстві до сьогодні, а також есеїста та мислителя 

К. Вайта. Вони заклали підвалини геопоетики та геокритики – сучасних підходів 

до вивчення простору в літературі, що активно виростають на стику літератури та 

гуманітарної географії. 

Ідея про глибинний зв’язок простору з самою художньою творчістю лежить в 

основі концепції В. Топорова про ізоморфізм тексту та простору. Текст 

просторовий (тобто він має ознаки просторовості, розміщується в реальному 

просторі), а простір є текстом (простір можна розуміти як текст) (Топоров  

«Пространство и текст» 227). Простір і його заповнення є, на думку вченого, 

першоматрицею, що була першоосновою художнього. Не лише «художнє» і текст 

як результат його втілення вкорінені в просторі, а й митець, поет, його свідомість, 

є одночасно і персоніфікацією простору, і творцем-деміургом «нового» простору 

художньої літератури (Топоров  Миф. Ритуал 4–5). Художній текст – це один із 

видів «посиленого» типу, в якому найбільш яскраво виявляється співвідношення 

тексту та простору, оскільки таким текстам відповідає міфопоетичний простір. 

Міфопоетичний простір цілком відмінний від повсякденного «нейтрального» 

простору, як його розуміє та описує наука. Протиставляючи міфопоетичний 

простір художнього тексту та геометризований простір, що постулюється фізико-

математичною наукою, В. Топоров доходить висновку, що останній бачиться 

виключно як «посередній», сповнений речей, зовнішній, підкорений та 
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уніфікований у результаті практичної діяльності людини («Пространство и текст»  

229–230). Міфопоетичний простір наповнений додатковими значеннями, є 

сакралізованим і функціонує у двох аспектах: екстенсивному, завдяки якому через 

простір проявляють себе архаїчні, міфологічні та символічні пласти (модуси) 

культури, та інтенсивному, відповідно до якого простір задає умови реалізації та 

актуалізації всіх вищеназваних модусів, оскільки вони не мисляться поза сферою 

просторовості (Топоров  Миф. Ритуал 4). 

Однією з найавторитетніших у галузі спаціопоетики є теорія просторового 

моделювання в мистецтві та культурі, запропонована Ю. Лотманом. 

Літературознавець зазначає, що художній простір – Spatium – постає як 

континуум, у якому розміщуються персонажі та відбувається дія, і водночас є 

одним із центральних компонентів семіотичної системи мови, за допомогою якої 

до нас промовляє художній твір (259). Так само, як персонажі й дії є художніми 

феноменами, а не фізичною реальністю, простір у літературі пов’язаний із 

фізичним простором як модель з об’єктом. 

В останні десятиліття ХХ століття з’явилася велика кількість геокритичних і 

геопоетичних досліджень, що виростають на перетинах літературознавства й 

географії. Геокритика як напрям досліджень зосереджується на картографуванні 

простору через літературний текст. Головними західними теоретиками геокритики 

є французький дослідник Бертран Вестфаль (Westphal 2011) та американський 

науковець Роберт Таллі (Tally 2013). Геокритика досліджує простір, образ і його 

культурне наповнення, що структурується через текст і в тексті (Westphal 6). 

Такий підхід акцентує на діалектичному зв’язку художнього простору в 

літературному тексті з реальним геофізичним простором, який визнається його 

референтом і набуває нових значень у результаті художнього втілення в тексті. 

Цей зв’язок прослідковується навіть у випадку з фантастичними конструктами 

літературного простору, як, наприклад, простір утопій (Tally 146–154).  

Б. Вестфаль пропонує зосередитися на літературних репрезентаціях реальних 

просторів / місць, тим часом як Р. Таллі традиційно вивчає картографії у тексті, які 

репрезентують різноманітні простори (48–54). Р. Таллі вважає, що література 
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функціонує як форма картографування, що пропонує читачам описи місць, 

розташовуючи їх в уявному світі та надаючи орієнтири читачеві, який таким 

чином може зрозуміти світ, у якому він живе (2). Завдяки своїй референційності 

літературний текст не лише відображає певний простір, але також додає власні 

значення, перетворюючи його на частину вигаданого (fictional) світу (Tally. 

“Translator’s preface” X). Літературне картографування (literary cartography) – це 

розгляд простору з орієнтацією на точку зору автора та аналіз способів, за 

допомогою яких певний письменник створює власну просторову карту (Кабанова 

50). Таким чином, Б. Вестфаль робить акцент на каталогізації відносин між 

реальними географічними просторами та їхніми літературними образами, з одного 

боку, та вивченням динаміки цих образів, з другого боку. Р. Таллі більше 

зосереджується саме на вивченні способів репрезентації простору в літературі. 

Проте якщо геокритики роблять акцент на дослідженні й картографуванні 

простору через текст, то геопоетика – як окремий напрям на стику географії та 

літературознавства, як заявляє його основоположник Кеннет Вайт, – є рухом, що 

осмислює самі основи існування людини на землі. К. Вайт наголошує, що 

геопоетика – це особливий проєкт, який прагне перейти кордони науки й 

літератури та поєднати їх навколо глобального космопоетичного простору (167–

173). К. Вайт розвивав ідеї «біокосмопоетики», натхнення для яких черпав 

зокрема й у світоглядах корінних народів. Один із провідних у Європі 

шотландський центр геопоетики12, заснований на ідеях К. Вайта, критикує 

західний світогляд і практики за віддалення людини від природи та вбачає 

завдання геопоетики в тому, щоб поставити планету в центр досвіду людини, 

знайти нові підходи до життя та відновити чуттєвий зв’язок зі світом.  

Геопоетика добре накладається на корінні студії (indigenous studies) через 

спільні для обох галузей цінності, що базуються на тотожному осмисленні 

природних і геофізичних основ існування людини. Фактично один із засновників 

 
12 Геопоетика – міжнародна мережа дослідників і письменників, що бере свій початок від Міжнародного інституту 

геопоетики, заснованого в 1989 р. у Франції шотландським поетом і мислителем Кенетом Вайтом (Kenneth White). 

Сьогодні центри вивчення геопоетики є в Бельгії, Німеччині, Швейцарії, Італії, Квебеку та Шотландії 

(http://www.geopoetics.org.uk/what-is-geopoetics/). 
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шотландського центру геопоетики Норман Бісселл зазначає, що західна 

геопоетика черпає натхнення та переймає знання від більш просторово 

орієнтованих доіндустріальних культур, таких як кельти або корінні народи 

Північної Америки (180). Геопоетика не байдужа до таких проблем корінних 

народів, як переосмислення впливу колонізації, боротьба за культурне відновлення 

та політична деколонізація, особливо зважаючи на те, що всі ці проблеми 

вкорінені в простір як питому основу існування корінних народів. 

Часто геопоетика працює в тандемі з такими галузями, як екопоетика та 

теософія, що є дотичними й часто подібними між собою, однак по-різному 

розставляють акценти. Один із провідних дослідників і головний редактор 

журналу «Екопоетика» Джонатан Скіннер підкреслює, що замість того, щоб 

називати якусь літературу екопоетичною, варто змістити акценти з тематики на 

топоси, художні тропи і практики, які мають стосунок до нашої планети. 

Одне з найбільш влучних визначень геопоетики дав у своїй статті італійський 

дослідник Федеріко Італіано. Геопоетику Ф. Італіано визначає як «особливу 

географічну свідомість, територіальне знання, яке є індивідуалізацією 

взаємозв’язку Людина – Земля, оскільки воно випливає з літературного тексту, і 

яке виходить за межі будь-яких обмежувальних рамок сприйняття, перевершуючи 

феноменологічні межі "Anschauungsraum" (простору інтуїції)». Дослідник бачить 

геопоетику як метод, що дозволяє аналізувати територіальні та геоекологічні 

виміри літературного тексту, а головне – естетично переосмислені стосунки 

людини та Землі (Italiano).  

Когорта американських мислителів і дослідників, серед яких укладачі антології 

«Геопоетика на практиці» («Geopoetics in Practice») Ерік Маґрейн, Лінда Руссо, 

Сара де Леув, Крейг Сантос Перез, так само як і Д. Скіннер та засновники 

шотландського центру геопоетики, наголошують, що геопоетика є не лише 

сферою аналітичних досліджень того, як проявляє себе простір у літературних 

творах, а й головним чином арт-практиками встановлення та переосмислення 

зв’язку з навколишнім простором. Таким чином, геопоетика бачиться багатьма як 

креативна або літературна географія. У передмові до книги «Геопоетика на 
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практиці» Герріет Гокінс зазначає: «Це геопоетика, в якій "поетика" втілює "гео" і 

навпаки. У якій простір сторінки й уяви істотно та змістовно пов’язаний із 

просторами вулиці, країни, кордону й навколишнього середовища» (XIII). Таким 

чином, геопоетика поєднує в собі аналітичний підхід і креативні імпульси, що, 

однак, становить певні методологічні труднощі, оскільки, виникаючи на зламі 

географії, літератури та культурних студій, вона є поєднанням аналізу тексту з 

самою арт-практикою, що фокусується на просторі планети як ареалу людського 

існування (Magrane, Santos Perez 9). 

Творення художнього простору та його структура залежать від багатьох 

факторів. У різних концепціях підкреслюється визначальна роль митця-автора в 

цьому процесі. Геокритика, в особі Б. Вестфаля, визнає роль автора в основному 

як інстанції, що впорядковує в тексті зовнішні стихійні сили, які формують 

простір (Кабанова 48). Як зауважує Р. Таллі в передмові до книги Б. Вестфаля 

«Геокритика: реальні та вигадані простори» («Geocriticism: Real and Fictional 

Spaces»), геокритика Б. Вестфаля в першу чергу на чільне місце ставить саме 

простір, оскільки передбачає співвіднесеність того самого місця з різноманітними 

та різнобічними літературними перспективами, поглядами на нього різних авторів, 

які звертаються до цього місця у своїх творах (Tally “Translator’s preface” X). 

Р. Таллі вважає, що література дозволяє письменнику як картографу розмічати 

простір, пропущений через авторську свідомість, а отже, простір буде відображати 

ментальну карту письменника (Tally 2). В. Топоров також підкреслює особливу 

роль психоментальних особливостей автора в побудові простору, вказуючи, що 

носій індивідуального образу простору, свідомо чи підсвідомо співвідносячи його 

з «геометризованим, гомогенним, неперервним, безмежно подільним і рівним собі 

в кожній його частині "ньютонівським" простором, підкорює цей образ та має 

справу із ширшим за профанічний простір семантизованим та / або 

сакралізованим простором» (Топоров. Миф. Ритуал 446–447). Саме про такі 

індивідуальні образи простору повніше за все, на думку В. Топорова, можна 

судити з художньої творчості. Важливо відмітити, що кожен окремий автор «не 

просто користується "власною" схемою простору, але змушений приймати 
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жорстко мотивовану схему, що визначається не стільки культурно-історичною 

ситуацією чи його літературними смаками, скільки психоментальними 

особливостями його як людини, що зберігають зв’язок зі сферою біологічного, хоч 

і ускладнюються "культурним" опосередкуванням» (Миф. Ритуал 448). У таких 

випадках індивідуальний образ простору в тексті є діагностуючим, оскільки його 

ознаки особливим чином форсуються: нав’язливо та часто повторюються ключові 

риси цього образу простору, просторовість починає поширюватися на ті сфери, 

для яких вона не є характерною, та в крайніх випадках індивідуальний образ 

простору визначає основу авторського погляду на світ, що В. Топоров називає 

«спаціалізованими» моделями світу. При цьому нестандартні випадки створення 

«залежно-індивідуальних» образів простору в художній літературі, які В. Топоров 

називає «спаціо-патологічними», особливо яскраво розкривають специфіку 

простору та просторовості й нетривіальність їхнього сприйняття патологічною 

свідомістю. 

Не заперечуючи того, що художній простір – це насамперед модель світу 

окремого автора, виражена мовою його просторових уявлень, Ю. Лотман усе ж 

наголошує, що ця мова не цілком індивідуальна і значною мірою належить та 

залежить від свідомості епохи, суспільних і художніх груп. Відчуття місця завжди 

пов’язане з індивідуальним просторовим досвідом людини, і тому відображення 

простору є результатом певної точки зору (Michelet 7). Б. Успенський є автором 

концепції, у якій простір бачиться як результат взаємодії багатьох точок зору – 

автора, персонажа, читача. Простір тексту, за Б. Успенським, – це простір, що 

описується з однієї чи з усіх вищеназваних перспектив, які можуть як 

відрізнятися, так і збігатися (281). Важливість точки зору під час аналізу простору 

підкреслюють у своїх працях П. Рікер та Ю. Лотман. При цьому для П. Рікера 

точка зору пов’язана з конфігурацією часу й означає «орієнтацію погляду 

оповідача на персонажа чи одних персонажів на інших» (100). Водночас 

Ю. Лотман визначає важливість точки зору для аналізу просторової побудови 

тексту, трактуючи її як позицію спостерігача, відносно якої конструюється простір 

(В школе поэтического слова 267). 
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Серед рис, що характеризують художній простір у літературі, варто виокремити 

такі: 

1. Іманентний зв’язок художнього простору з речовим наповненням, яке його 

впорядковує та укорінює в одному центрі. Так, міфопоетичний простір, за 

В. Топоровим, не є первинним щодо речей, які його заповнюють (першотворець, 

боги, люди, тварини, рослини, елементи сакральної топографії, сакралізовані й 

міфологізовані об’єкти зі сфери культури та ін.), навпаки, він ними 

конституюється, організовується. При цьому існує не-простір, відсутність 

простору – Хаос, стан, який або передує творенню простору, або знаходиться на 

периферії чи в опозиції до Космосу, що є втіленням простору Всесвіту в часі 

(Топоров  «Пространство и текст» 234). 

2. Динамічність структури внутрішнього світу / простору літературного твору 

(такі явища, як «турбулентність», «криза опору», «плинність», «кінематична 

в’язкість», «дифузія», «ентропія»)13, а також різний ступінь передбачуваності 

подій, що впливає на «цікавість» читання (Лихачев 336), трансгресивність – 

плинність і мінливість простору та пов’язаних із ним ідентичностей (37–74) і 

референтність – в основі літературної репрезентації простору постає реальний 

світ, що виступає референтом (Westphal 75–110).  

3. Семіотичність. Оскільки художній простір є семіотичною системою для 

побудови різних, зокрема етичних моделей, Ю. Лотман наголошує, що він 

функціонує як двопланова локально-етична метафора, а отже, поведінка 

персонажів значною мірою пов’язана з простором (В школе поэтического слова 

278). Дослідник вказує на можливість моральної характеристики літературних 

персонажів через тип художнього простору, що їм відповідає.  

4. Фрагментарність і дискретність як дві взаємопов’язані характеристики. 

Фрагментарність проявляється в миттєвій зміні просторово-часових координат і 

відсутності необхідності опису проміжного простору. Дискретність передбачає 

 
13 Як відмічає Д. Лихачов, він навмисно використовує термінологію точних наук для характеристики простору. 

Варто зазначити, що автори класичних концепцій художнього простору часто вводять терміни з інших галузей 

знань для його опису. Так, М. Бахтін запозичив термін «хронотоп» (виведений на основі теорій А. Ейнштейна) у 

біолога О. Ухтомського, П. Флоренський заснував свою концепцію на аналогіях із геометрією П. Лобачевського, 

Ю. Лотман, говорячи про семіосферу, спирався на ідеї В. Вернадського про ноосферу. 
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опис простору не в усіх деталях, а лише в найбільш значимих, що несуть важливе 

змістове навантаження. Решта простору «добудовується» в уяві читача та 

призводить до художньої економії, підвищує значення окремої образної деталі 

(Есин 48). 

5. Генетичний зв’язок художнього простору та часу, на якому наголошують 

автори всіх спаціальних концепцій (Бахтін 234; Башляр 20, Флоренський 122; 

Лихачев 335, Зотов 101). Гастон Башляр, викладаючи основи топоаналізу14 в 

роботі «Поетика простору», стверджує, що «в безлічі своїх чарунків простір 

містить стислий час» (20), що акцентує зв’язок простору з пам’яттю. Ідею про 

єдиний просторово-часовий континуум художнього твору концептуально втілив у 

понятті «хронотопу» М. Бахтін. Хронотоп, за М. Бахтіним, – це «формально-

змістова категорія», яка має суттєве жанрове значення та в якій виражається 

«істотний взаємозв’язок часових і просторових відношень, що художньо освоєні в 

літературі» («Формы времени и хронотопа» 234). М. Бахтін зауважує, що час є 

«четвертим виміром простору», проте він вважає саме час визначальною 

категорією хронотопу, тим часом як Б. Вестфаль у понятті 

«спаціотемпоральність» відводить головне місце простору, хоча й вказує, що 

простір спаціалізує час (6). Ідеї В. Топорова багато в чому подібні до бахтінського 

бачення хронотопу. Дослідник вважає, що «в міфопоетичному хронотопі час є 

формою простору (…) простір заражається внутрішньо-інтенсивними 

властивостями часу, темпоралізується, вкорінюється в тексті» («Пространство и 

текст» 232). Проте В. Топоров не виділяє як провідну жодну з вищеназваних 

категорій, вказуючи лише на зрощення простору та часу, які утворюють 

просторово-часовий континуум («Пространство и текст» 231). Натомість 

Ю. Лотман вказує на первинність і першочерговість категорії простору як засобу 

художнього моделювання – порівняно з темпоральним, що, на його думку, є 

вторинною надбудовою над просторовою мовою (В школе поэтического слова 

293).  

 
14 Топоаналізом Г. Башляр називає «психологічне дослідження ландшафту нашого внутрішнього життя», тобто 

аналіз важливих для нашого буття просторів (20). 
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Простір може мати певні «географічні» властивості, бути реальним15 (як у 

літописі чи історичному романі) чи уявним (як у казці). Важливо, що простір 

може «організовувати» дію у творі (Лихачев  335). Художній простір літератури 

може набувати різних видів і форм, які співвідносяться між собою та створюють 

цілісну візуально-чуттєву картину світу. Їхня реалізація в художньому творі 

визначається художнім методом, літературним напрямком, належністю до певного 

жанру та роду, характером сюжету твору та творчою індивідуальністю автора 

(Коннова 48). 

Варто зазначити, що транскультурний інструментарій у сукупності з 

просторовим аналізом має цінність для розуміння природи творів сучасних 

письменників, які працюють на зламі культур. Адже поштовх транскультурним 

процесам надає саме просторовість, зокрема: скорочення культурних дистанцій, 

розмивання кордонів і утворення контактних зон чи культурного помежів’я. По-

перше, саме трансформація просторів і їхнє зближення внаслідок скорочення 

дистанції, на якому наголошує А. Рьоннінґ (9), є чи не найістотнішою причиною 

транскультурації. По-друге, простір робить сам акт читання потенційно 

транскультурним досвідом, що спонукає читача ототожнювати себе з 

персонажами, які існують у незнайомому географічному просторі та походять з 

іншої культури чи суспільної сфери, як стверджує Ірен Ґілсенон Нордін (Х). На 

значенні просторовості в транскультурному тексті наголошує і М. Тлостанова, 

зазначаючи, що транскультурна чуттєвість виражається в проблематиці та 

метафориці міграцій, транзитності, перебування на межі між просторами 

(«Транскультурация» 8). Як бачимо, простір у транскультурному літературному 

тексті перестає були лише місцем розгортання подій і стає одним із ключових 

елементів, що несе на собі тягар транскультурних смислів і репрезентацій. Він 

актуалізує увагу до концептів укорінення (roots), транзитності, кордонів, меж і 

ландшафтів помежів’я, міграції, номадизму та шляхів, дому й бездомності, 

просторів, які належать індивіду та до яких індивід належить (spaces of belonging).  

 
15 Чи, скоріше, умовно-реальним. 
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Таким чином, література освоює простір власним неповторним способом, 

відмінним від інших видів мистецтва. Усі елементи художнього твору вступають у 

взаємодію з простором, що володіє здатністю наповнювати їх додатковим 

смислом. 

Сучасні філологічні дослідження, що концентруються на проблемах художнього 

простору, характеризуються використанням великої кількості термінів і понять на 

позначення просторових образів. Такий поліфонізм предмета аналізу в роботах з 

літературознавства Ю. Пихтіна пояснює багатогранністю образів простору в 

літературі, їхньою багатофункціональністю в структурі художнього тексту та 

конкретними дослідницькими завданнями (Пихтіна 29). Проте часто ці терміни 

змішуються, взаємозамінюються або використовуються без конкретної 

семантизації, що ставить дослідника перед необхідністю уточнення значення 

кожного конкретного терміна. 

Німецька дослідниця Катя Сарковскі у монографії «АльтерНативні простори» 

(«AlterNative Spaces») розглядає терміни «місце» («place»), «простір» («space»), 

«ділянка» («site»), «локація» («location»). «Ділянку» К. Сарковскі трактує як 

матеріальну локацію, таку, що існує в реальному світі, тоді як «місце» є локацією, 

що ментально та лінгвістично трансформована. Тобто дослідниця наполягає, що в 

літературному тексті ми завжди маємо справу з «місцем». Такі текстуальні місця 

перетворюються на текстуальні простори («space») за допомогою просторових 

практик у тексті, на рівні лексичних і синтаксичних засобів, наративних 

конструкцій та сюжету. Простір дослідниця визначає як «сукупність 

різноманітних категорій елементів тексту, таких як персонажі, місця, міфологія, 

флешбеки, пам’ять, історії та динамічні стосунки між ними» (Sarkovwsky 43). 

Дослідниця не чітко розділяє простір і місце, вказуючи, що місця можуть бути 

одночасно просторами, зважаючи на конструювання перших через мову та їхню 

функціональну навантаженість у тексті (Sarkovwsky 43). У своїй програмній праці 

Б. Вестфаль також розрізняє простір і місце, проте зазначає, що вони не є 

взаємовиключними, при цьому він їх свідомо об’єднує в один концепт, називаючи 

його «простір людини» (Westphal 6). Важливою, на нашу думку, є ідея про те, що 
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простори можуть взаємонакладатися, протиставлятися або доповнювати один 

одного, а місце є простором, який люди наділяють певними значеннями. 

Одним із найбільш універсальних термінів, що описують простір, є 

«просторовий образ», оскільки він узагальнює значення для будь-яких варіантів 

просторової номінації. У літературознавстві образ трактується як нерозкладна 

єдність загального, особливого, одиничного, як відтворення предметів у їхній 

цілісності (Потреба 6). Г. Башляр, намагаючись із позиції феноменології з’ясувати, 

як людська уява конструює простір, у роботі «Поетика простору» окреслює 

поетичний образ як «рельєф психіки, що раптово проявився» (8). Поетичні образи 

Г. Башляр використовує як зразки для опису ознак, що властиві загальнолюдським 

уявленням про простір.  

У літературі існують просторові образи, які неодноразово повторюються, 

стаючи наскрізними. Н. Пихтіна підкреслює, що такі наскрізні просторові образи 

набувають додаткових відтінків і вбирають у себе величезний підтекстовий зміст 

завдяки тому, що вони проходять через різні контексти та існують над текстом, 

пов’язуючи різноманітні твори одного чи різних авторів (33). Поняття 

«просторовий образ» («spatial image») широко застосовується в дослідженнях 

художнього простору зарубіжними літературознавцями, наприклад: 

Ґ. Д. Ніколсоном, Ф. Мішле та ін. 

Надзвичайно активно у вітчизняному літературознавстві використовуються 

терміни «топос» і «локус», які застосовуються на позначення будь-якого простору, 

що функціонує в художньому тексті. Ці терміни можуть вживатись і як 

синонімічні, і як протилежні. Той самий просторовий образ може називатись і 

топосом, і локусом залежно від його смислового наповнення. Синонімічність 

поданих понять може пояснюватись їх паралельним запозиченням з різних мов, де 

вони володіли тотожною семантикою – і грецьке topos, і латинське locus communis 

означало «місце». 

Саме зі значенням місця топос з’являється в міркуваннях щодо природи 

простору Аристотеля. При цьому він є вмістилищем, де в кожного об’єкта існує 

власна позиція й кожна частина визначена та володіє певною силою (Ахундов 18). 
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Дослідниця В. Прокоф’єва, аналізуючи проблему використання просторових 

термінів у літературознавчих дослідженнях, дає кілька дефініцій терміна топос, 

найбільш влучним з яких нам видається таке: топос – «місце розгортання 

смислів», яке може корелювати з будь-яким фрагментом реального простору, 

зазвичай відкритим, і має особливе значення для окремого художнього твору (або 

низки творів певного напряму, епохи, національної літератури) (89). Більш широко 

вживає поняття топос Т. Суботіна, яка розуміє його як відбиток відносин 

«людина – простір – культура», що зосереджується в одному просторовому образі 

та складається з «окремих навантажених ментальною енергією приватних 

локусів» (112). 

Локус як літературознавче поняття вперше з’являється в роботі Ю. Неклюдова з 

вивчення просторово-часових відношень у сюжетній структурі російської билини, 

звідки його й запозичує Ю. Лотман. У його працях із семіотики простору активно 

звучить думка про залежність героя від певного місця «locus’у». Locus’и стосовно 

героя є функціональними полями, потрапляння в які автоматично включає героя в 

конфліктну ситуацію, властиву цьому locus’у (Лотман  В школе поэтического 

слова 253). Локуси можуть бути точковими, наприклад дім, або лінійними – 

дорога. Незважаючи на те, що Ю. Лотман, услід за Ю. Неклюдовим, використовує 

написання цього терміна латиницею, сьогодні дослідники художнього простору 

схильні використовувати кириличне написання поняття та оперувати ним у 

ширшому контексті. Локус, за визначенням В. Прокоф’євої, – це просторовий 

концепт, що співвідноситься з культурним об’єктом реальної дійсності, має 

видимі або уявні межі та може мати ієрархічну структуру – складатися з 

підлокусів (91). 

Можна помітити декілька тенденцій щодо використання поданих понять 

сучасними літературознавцями. З одного боку, поняття «топос» і «локус» 

розрізняють на підставі такої семантичної ознаки, як відкритість / обмеженість, 

коли топос розуміється як відкритий простір, а локус – як обмежений. З іншого 

боку, топос може використовуватися на позначення мови просторових відношень, 

що функціонує в тексті, локус же співвідноситься з конкретним просторовим 
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образом, який відсилає до реальності (Прокофьева 88). Як бачимо, топос – і як 

поняття, і щодо описуваного ним просторового об’єкта – є дещо ширшим 

порівняно з локусом, який може ставати складовою частиною першого залежно 

від закладеного в нього змісту. В. Прокоф’єва виділяє такі категорії 

топосів / локусів: національні та міжкультурні, що виходять за межі 

індивідуальної авторської свідомості та належать свідомості всього народу і його 

національної літератури (наприклад, загальнолюдський локус ДІМ); локуси 

цивілізації та природні топоси (місто, море, степ та ін.); локуси реальні, що 

корелюють із реальним простором, і фантастичні, уявні; індивідуальні локуси, що 

належать до ідіостилю письменника, а також види локусів: статичні та динамічні, 

горизонтальні / вертикальні, замкнуті / відкриті (93). 

Наступна пара термінів, які використовуються на позначення первинних 

універсальних просторових образів, – архетип і міфологема. Термін «міфологема» 

часто вживається на позначення свідомого запозичення образу (поняття, мотиву) з 

міфології та перенесення його у світ художньої літератури. Проте С. Телегін 

активно заперечує цю думку, підкреслюючи можливість як свідомого, так і 

несвідомого використання міфологем у літературних текстах. «Міфологема – це 

внутрішня схема, першообраз, модель, на основі якої залежно від конкретної 

ситуації виростає образ» (Телегин 14). Порівнюючи вживання термінів «архетип» 

і «міфологема», С. Телегін трактує архетип лише з позицій теорії К. Юнга та 

вказує на те, що поняття міфологеми є ширшим, ніж архетипу. Так, можемо 

говорити про міфологему гори чи міфологему міста, але не можемо вживати 

сполучення «архетип гори» чи «архетип сонця». Однак категорична думка 

С. Телегіна щодо неправомірності застосування терміна «архетип» до 

просторових образів викликає певні сумніви, особливо якщо спиратися на 

концепцію Е. Мелетинського, який у роботі «Про літературні архетипи» полемізує 

з К. Юнгом щодо обмеженого розуміння ним архетипів лише як образів  

персонажів. Е. Мелетинський наголошує на тому, що архетип є певним первинним 

елементом, що лежить в основі сюжетної схеми (3). Не виділяючи окремо 

просторові архетипи, дослідник неодноразово звертає увагу на фундаментальні 
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просторові образи, характерні для різних текстів. Основним архетипним мотивом, 

з якого формуються всі інші, є протистояння таких базових просторових 

категорій, як космос і хаос (Мелетинский 53). Також дослідник говорить про 

міфологічну топографію, що зазвичай характеризується наявністю опозицій, 

наприклад: небо / земля / підземне царство, дім як безпечний простір / ліс – інший 

світ, сповнений демонів (Мелетинский 72). Оскільки архетип як первинна схема 

потребує реалізації в образі, і процес міфотворчості та літературної творчості 

призводить до трансформації архетипів у образи, то, на думку Ю. Пихтіної, 

коректніше говорити про «просторові міфологеми» або «архетипні просторові 

образи» (30). Г. Башляр також підкреслює зв’язок поетичного образу та архетипу з 

глибин несвідомого, однак наголошує на тому, що цей зв’язок не причиновий. 

Поетичний образ, на думку Г. Башляра, не є результатом певного імпульсу від 

архетипу, навпаки, образ резонує та знаходить відгук у людській уяві, а тому 

лежить у сфері безпосередньої онтології (8). 

Підсумовуючи все вище сказане, відзначимо, що художній простір у літературі 

визначається перш за все її тяжінням до вираження власної просторової сутності, 

що пояснюється ізоморфізмом тексту та простору. Художній простір є 

континуумом, у якому розміщуються персонажі та відбувається дія, і одночасно є 

одним із центральних компонентів семіотичної системи мови, за допомогою якої 

до нас промовляє художній твір. Більшість літературознавчих концепцій 

підкреслюють, що просторова система твору також є носієм і виразником 

додаткових властивостей і значень, містить у собі архаїчні, міфологічні, 

символічні пласти культури. Важливими рисами художнього простору в 

літературі є заповненість, динамічна структура, семіотичність, фрагментарність і 

дискретність, генетичне зрощення із художнім часом, що реалізується в понятті 

хронотопу. Простір реалізується у творі в різних формах і видах, які залежать як 

від індивідуально-авторських особливостей, так і від родо-видових особливостей 

твору. Літературні течії та напрямки також накладають свій відбиток на 

просторову систему твору, однак роль митця бачиться багатьма 

літературознавцями як визначальна в побудові художнього простору. 
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Для опису простору використовується розгалужена терміносистема, яка 

характеризується неоформленістю й відсутністю конкретної семантизації. 

Поняття «просторовий образ», «топос», «локус», «просторова міфологема» 

використовуються на позначення певної частини простору, що функціонує в 

художньому тексті. Окресливши специфіку та межі вживання просторових 

термінів і понять, усе ж вважаємо за необхідне зазначити, що використання 

кожного з них у нашій роботі залежить від характеру актуалізації у творі певного 

просторового образу. Просторовий, або спаціальний образ є найбільш загальним 

поняттям, що використовується в роботі на позначення будь-якого умовно-

реального, вигаданого чи міфічного місця, що конструюється в тексті на рівні 

лексичних і синтаксичних засобів, наративних конструкцій та сюжету. Термін 

«топос» використовується на позначення традиційних образів простору в 

літературі, що зазвичай характеризуються відкритістю, відсутністю чітких меж і 

розмірів. Визначальним для топосу вважаємо його закоріненість у культуру, 

актуалізацію історії / пам’яті місця в географії літературного тексту. Локусом ми 

називаємо будь-який просторовий елемент у творі, що зображується як 

обмежений, такий що має кордони та фізичні розміри. Локус, на нашу думку, 

насамперед слугує місцем розгортання подій, а отже, на відміну від топосу, 

пов’язаний з локальністю та індивідуальним досвідом персонажів. Термін 

«просторова міфологема» використовується, коли йдеться про реалізацію 

первинних архетипних просторових схем і міфологічних кодів. Сукупність 

топосів і локусів та їх розташування на «мапі тексту» ми називаємо топографією, 

а структуру художнього простору, пласти значень і кодів, які лежать в основі 

просторової організації твору, – архітектонікою. 

 

1.4. Своєрідність художнього простору в культурах корінних народів 

Північної Америки 

 

Далі перейдемо до обговорення ролі простору в культурах корінних народів 

Північної Америки. Сприйняття простору в паніндіанській картині світу важливе 
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для нашого розуміння ролі поетики простору в літературах корінних американців і 

подальшого аналізу просторової поетики Луїзи Ердрік.  Загальновідомо, що в 

культурах усіх корінних народів Північної Америки простір не лише відіграє 

важливу роль, але і є одним із центральних компонентів ідентичності. Як писав 

відомий корінний письменник, релігієзнавець, історик і активіст Вайн 

Дж. Делорія у книзі «Бог червоний», «американські індіанці ставляться до своїх 

земель як до місць, що мають найвищі можливі значення» (Deloria 76).  

Важливо зауважити, що в нашій розвідці терміни «простір», «земля», 

«природа», «навколишнє середовище» подекуди взаємозамінні, оскільки 

складність виникає у спробах провести межу між цими концептами, особливо з 

огляду на американське індіанське визначення землі, яким ми послуговуємось у 

роботі. Дослідниця з народу анішинаабе Лієнн Б. Сімпсон стверджує, що Aki 

(земля мовою анішинаабе) «включає в себе все, що було створено: рельєф, 

природні елементи, рослини, тварини, духи, звуки, думки, почуття, енергії та всі 

системи зв’язку між ними, екологічні та інші мережі, що з’єднують ці елементи» 

(Simpson 14). 

Корінні американці встановили міцний глибокий зв’язок із землями, на яких 

вони віками мешкали і які досі вважають своїми. Такий зв’язок – це тенденція, що 

перетинає будь-які етнічні та племінні кордони й демонструє загальноіндіанський 

погляд на простір. Назви племен північноамериканських індіанців свідчать на 

користь цього факту, наприклад: Asakiwaki («люди жовтої землі»), Sisseton 

(«мешканці боліт»), Wahpeton («мешканці лісів») і Yankton («ті, що далеко 

живуть»), Degexit'an («люди цієї землі»), Havasupai («люди синьо-зеленої води»), 

Hualapai («люди сосни»), Teton («мешканці прерій»), Meskwaki («люди з червоної 

землі»), Minisink («скелястий край»), Muheconneok («проточні води», назва річки 

на батьківщині цієї народності), Nantego («люди припливів»), Onandowaga («люди 

гори»), Onundaga'ono («люди пагорбів»), Panawahpskek («там, де простяглися 

скелі»), Qwulhhwaipum («люди прерій»), Wendat («остров’яни») та багато інших 

("Original Tribal Names of Native North American People"). Це лише деякі приклади 

серед багатьох подібних, що не є ані випадком, ані питанням спільної культурної 
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спадщини, а принциповим прагненням корінних народів визначити своє місце у 

всесвіті та прив’язати до нього своє існування. 

Важливими поняттями, які використовуються для того, щоб окреслити 

осмислення просторовості в людському досвіді, є «ментальна карта» та 

«географічна уява». Термін «географічна уява» (geographical imagination) 

Н. Браззеллі визначає як спосіб розуміння та потрактування людьми свого 

просторового досвіду, в основі якого часто лежить уява й містична інтерпретація 

простору (Brazzelli 11). Уявна картина світу, або ментальна карта, відповідно до 

визначення Фаб’єнн Мішле, «складається з уявлень про локальне навколишнє 

середовище, про всю землю та / або про весь усесвіт, на які впливають традиції та 

в які вкладаються певні смисли. Вона тягне за собою усвідомлення власного 

місця, яке займає індивід у цій картині світу» (Michelet 9). Тобто можемо зробити 

висновок, що ментальна карта є результатом осмислення людьми свого 

просторового досвіду, що складається з нашарувань різноманітних синхронічних і 

діахронічних культурних значень, пов’язаних як з індивідуальним, так і з 

колективним чи глобальним переживанням просторовості. 

Для того, щоб окресли особливості ментальної карти корінних американців, 

необхідно розглянути онтологічні та гносеологічні основи їхньої просторової 

парадигми. Доречно також вивчити колоніальні стратегії геополітичного 

домінування, які змінили позицію корінного населення на своїх територіях. 

Нарешті, нам потрібно враховувати різні стратегії, які корінні американці 

використовують для деконструкції колоніальних просторових наративів та їх 

впливу на простір.  

Почнемо з окреслення епістемного підґрунтя корінної концепції простору, яка 

склалася задовго до перших контактів із європейцями. Перед так званим 

«відкриттям» Америки Христофором Колумбом неосяжні землі обох Америк 

тисячоліттями були заселені сотнями аборигенних народностей, які вели як 

осілий, так і кочовий спосіб життя. Очевидно, натуральний спосіб життя тисяч 

поколінь корінних народів неминуче встановлює та укріплює тісний зв’язок із 

землею, яка їх годувала та в якій поховані їхні пращури. Переважна кількість 
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дослідників і критиків-індіаністів (Е. М. Ґеррутт, В. Дж. Делорія, С. Ґ. Гаррісон, 

А. Пілман, Л. Брукс) сходяться на думці, що ідентичність корінних американців є 

землецентричною (land-based), тобто стрижнем їхньої ідентичності є зв’язок із 

простором. Земля, природа, простір, всесвіт – основні концепти, які домінують, 

коли корінні американці говорять про те, як вони бачать себе. Американська 

дослідниця Ева Ґеррутт у книзі «Справжні індіанці: ідентичність та виживання 

корінної Америки» демонструє результати опитування, проведеного серед 

американських індіанців, щоб визначити спосіб їхнього бачення власної 

ідентичності. Серед розмаїття причин, які давали респонденти на підтвердження 

значущості простору для самоідентичності, було сильне почуття зв’язку з землею, 

історична тяглість, духовні стосунки з батьківщиною предків. Як заявляє одна із 

жінок-машпі: «Я говорю про дух і колективну свідомість мого народу. А також 

про мій зв’язок із цією землею. Ми тут багато тисяч років. Тут ми переживали 

наші радості та наші труднощі. Де б я не була у світі, мої мрії та мій дух 

повертають мене сюди (до машпі). Для того щоб підживитися. І я гадаю, що саме 

тому нас було тут поселено (planted)» (Garroutte 75). Респонденти підкреслюють 

власну вкоріненість і фізичну прив’язаність до своєї землі. Грегорі Кайте, 

письменник і дослідник із народності тева (Tewa) племені пуебло, пише, що 

традиційно корінні американці розуміли природу як частину себе, а себе – як її 

частину. Вони вважали себе фізично народженими землею, на якій проживали. 

Вірили, що матір та її плем’я отримували дітей від або за участю духів землі, тому 

діти вважалися народженими з річок, струмків, озер, гір чи печер, де, огорнуті 

землею, вони існували як духи до свого народження (цит. за: Garroutte 74). Таким 

чином, основа тісних зв’язків із землею спирається на міфологічне уявлення про 

землю як про Велику Матір, а ставлення до всіх інших елементів навколишнього 

середовища живих і неживих базується на відчутті братерства з ними, оскільки як 

люди, так і всі елементи екосистеми є дітьми однієї матері, яка все народила. 

Дослідник Девід Стіррап називає такий погляд на речі гіноцентричною 

епістемологією, стрижнем якої є тріада жінка – матір – земля (61). 
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Одним із головних джерел корінної гіноцентричної епістемології є космогонічні 

наративи. Сприйняття простору американськими індіанцями закорінене в історіях 

створення світу. Д. Стіррап стверджує, що, на відміну від християнської 

епістемології, де за першим чоловіком закріплене світове верховенство буття, а 

його винятковість вважається найвищою цінністю, в космогоніях корінних народів 

першою та основною є жінка, що втілює «симбіотичні відносини між людським, 

божественним і земним» (61). Історії виникнення землі та всесвіту, простору та 

часу зосереджуються навколо первинного упорядкування простору. Ф. Мішле 

вказує, що подібні наративи не лише нагадують про втрачений ідеал, але й 

являють собою прагнення до майбутнього та бажаного стану світу (29). Корінні 

племінні релігії розглядають виникнення світу як екосистему, що існує в 

означеному просторі, на відміну від християнства, яке бачить творення як 

конкретну подію. Як Вайн Дж. Делорія, так і Каталін Наґі поділяють думку про те, 

що корінні американці більш орієнтовані на простір, ніж на час (Nagy 201). Саме 

тому, ймовірно, акт творення в космогонії корінних американців найчастіше 

оповідає про «те, що сталося тут», а не про «те, що сталося тоді» (Deloria God is 

Red 91). Історії творення зображують величну землю, де кожен компонент, чи то 

жива чи нежива істота, виявляється незамінним для системи. Такі історії 

спрямовані на пояснення єдності природи та окреслення належних стосунків, які 

люди повинні мати з іншими живими істотами (Deloria God is Red 102). На відміну 

від християнина, що прагне дистанціюватися від «грішної» земної природи 

(Deloria God is Red 105), корінна людина шукає неперервного возз’єднання з нею 

через мережу, створену всіма компонентами природного середовища. Ось чому 

багато сюжетів у космогоніях корінних культур акцентують увагу на повазі, 

турботі та співпраці у створеному просторі.  

Міфологічна чи релігійна свідомість завжди наділяла місця певною енергією, 

через що вони набували важливого значення в культурі. Баррі М. Прітцкер та 

В. Дж. Делорія відзначають, що природа є центральним компонентом у системах 

вірувань корінних американців. Б. Прітцкер у своїй енциклопедії історії та 

культури корінних народів пояснює, що у свідомості автохтонного населення 
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довкілля уявлялось як багатошаровий простір, що складається з природного та 

надприродного рівнів, які переплітаються. Отже, простір для них – це щось 

більше, ніж просто порожнє вмістилище, де щось знаходиться (Pritzker 6). 

Погляди В. Дж. Делорії ґрунтуються на припущенні, що просторовий вимір – це 

те, що вирізняє релігійний досвід корінних американців, на відміну від 

християнства, яке визначається виключно через темпоральний вимір (81). 

Дослідник ставить під сумнів можливість практикувати племінні релігії корінних 

американців у будь-якому іншому місці, відмінному від сакрального для кожної з 

них, оскільки сакральність тісно пов’язана не з церемонією чи самою практикою, 

а з місцем, де вона проводиться (Deloria God is Red 83). 

Саме через сакральність племінний простір структурується. Справжня фізична 

географія видається священною картою з локусами, позначеними різним ступенем 

важливості в межах певного племені. Природно, що територія родового клану 

була топосом найвищого значення, отже, лише ця територія, на думку російського 

вченого М. Ахундова, втілювала впорядкованість (49), яка досягалась і 

підтримувалась за допомогою різних магічних ритуалів та обрядів. Сакральні 

місця – тотемні центри – були найпотужнішими з погляду продукування енергії, 

так само як і могильники предків. Таким чином будь-яка територія (земля, 

ландшафт) і все, що знаходиться на ній, ставало втіленням предків через її зв’язок 

із ними та магічні сили останніх. На противагу, зовнішні території 

характеризувалися хаосом і небезпекою (Ахундов 51). Дійсно, В. Дж. Делорія 

пояснює, що більшість американських племінних релігій мають центр у певному 

місці: річка, гора, долина чи будь-який інший локус транслюють сакральність. 

Наявністю сакральних центрів у племінному досвіді просторовості Вайн 

Дж. Делорія пояснює вкоріненість американських індіанців, якої не вистачає 

багатьом іншим етносам, що тепер мешкають на континенті. Дон Е. Бастіан і 

Джуді К. Мітчелл також стверджують, що священні місця – це локуси, де 

відбувалися події, які мають духовний сенс. Вчені вважають, що це місця, де час і 
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простір зливаються воєдино16, і люди здатні доєднатися до сакрального, виходячи 

за межі сучасного їм реального часу (Dawn E. Bastian, Judy Mitchell 36). Вчені 

зазначають: «Через цикли природи і, звісно, людського існування світ і все, що в 

ньому знаходиться, повертаються до духовного центру. Релігійні обряди та 

церемонії повторюються, деякі з плином пір року, а інші – з рухом людини через 

фази життя. Ритмічні цикли таких спостережень тримають людей у контакті з 

природою та один з одним» (Dawn E. Bastian, Judy Mitchell 38). Таким чином, час 

є вторинною категорією та реалізується через простір, демонструючи свій 

циклічний характер. Міфологічні основи цієї циклічності особливо сильно 

проявляють себе у священних локусах, які завдяки цьому продовжують бути 

джерелом духовної енергії для корінних народів. 

Географія також входила в культуру корінних американців через такі 

«просторові» наративи, як історії міграції. Як уже зазначалося, реальні 

географічні умови та екосистема, до якої належало плем’я, були головними 

рушіями у формуванні їхньої ментальної карти, що, своєю чергою, залежало від 

того, осілим чи кочовим був корінний народ. Як зазначає Маргарет Нудін, 

кочівник (мовою анішинаабе – nametwaawaa, тобто «стосунки з місцем») – це не 

«рандомне блукання», а ефективна стратегія руху просторами рідної землі в такий 

спосіб, щоб «знати, коли бути де» (American Indian Studies: Bawaajimo 37). Ерік 

Андерсон, досліджуючи літературу американських індіанців у контексті 

Південного Заходу США, висловлює аналогічну думку, наголошуючи, що 

міграційні наративи найчастіше описують шлях до тих територій, які люди 

визнають своєю батьківщиною. Концепція Е. Андерсона суголосна ідеям 

М. Нудін, оскільки дослідник вважає, що багато корінних народів Північної 

Америки були вкорінені в шляхи (27). Відкриті простори сприяли кочовому 

способу життя та втілювали природне відчуття безмежності, свободи руху й 

динаміки. Свобода пересування та чутливість до природи, заснована на 

щоденному переживанні простору, призвели до позитивної експансії-освоєння 

 
16 Імовірно, у літературних текстах корінних письменників будуть зустрічатися хронотопи сакральних центрів, які 

метафорично втілюють ту саму ідею трансцендентності.  
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простору та розвитку довготривалих стосунків із навколишнім середовищем. Як 

зазначає Е. Андерсон, «щоб віднайти, вже не кажучи про те, щоб зрозуміти дім, 

багато південно-західних корінних народів змушені були подорожувати» (3). Таке 

пояснення, однак, не слід надмірно узагальнювати, оскільки воно не може бути 

застосоване до всіх корінних американських народів. Наприклад, Каталін Наґі 

кидає виклик кліше про те, що всі індіанські народи були кочовими до та в період 

колонізації. Дослідниця наголошує, що більшість корінних племен – осілі (Nagy 

198). Проте для тих народів, які були номадами, кочування означає не просто 

подорож, а особливий спосіб прийняття простору через рух. Простір при цьому 

бачиться як безмежний та вільний для пересування. Крім того, завдяки 

постійному руху кочівник закріплює за собою території та, оскільки його дім 

завжди з ним, він не рухається додому, а має дім у кожному з місць, якими кочує.  

Зв’язок із простором у корінній свідомості сприймається не лише як духовний, 

але і як фізичний. У книзі «Спільний котел» Ліза Брукс досліджує взаємозв’язок 

між ранньою корінною писемністю та корінним простором Північної Америки. Її 

погляди ґрунтуються на припущенні, що тексти, написані корінними 

американцями, не можна інтерпретувати без глибокого розуміння «світу-місця», в 

якому вони живуть. Такі поняття, як земля та природа, є не просто абстрактними 

категоріями. Корінні жителі Північної Америки виробили реальний фізичний 

зв’язок із екосистемою, до якої вони належать (Brooks 41), і їхня ідентичність 

завжди базувалася на цьому зв’язку. Наприклад, Л. Брукс зазначає, що 

«ідентичність могікан була пов’язана з можливістю переміщення в межах мережі 

водних шляхів і системи їхніх зв’язків» (43). Метафора «спільного котла», 

центральна в концепції Л. Брукс, являє собою єдиний простір регіону, в якому все 

є взаємозалежним і який живить і відтворює себе (Brooks 4). Система 

взаємопов’язаних елементів цього простору включає землю, житла, спільні 

ресурси, людей, а також спільний світогляд. Метафора «спільного котла» створює 

образ корінного простору як такого, що є одночасно необмеженим і наповненим 

(непорожнім). 
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Мережа корінного простору функціонувала як збалансована система, де кожен 

компонент – будь-яка тварина, людина чи скеля – були рівними й перебували в 

органічному та динамічному взаємозв’язку. Ось чому корінне сприйняття 

простору не вивищує людину над іншими компонентами екосистеми, на відміну 

від домінантного європейського бачення природи як пасивної, готової підкоритися 

та підпорядкованої людині, яка вважається «царем природи». Дослідники-

індіаністи акцентують на критичній опозиції у ставленні до навколишнього 

простору між корінними жителями континенту та європейськими поселенцями. 

Оксана Шостак вказує на значний розрив між аксіологічною шкалою 

європейських поселенців та корінних жителів Північної Америки в ставленні до 

навколишнього світу (Шостак Художні вираження національної 

ідентичності 114). В. Дж. Делорія зазначає, що саме ідея про домінування 

людини над природою призвела до економічної експлуатації землі (God is Red 96). 

Ґулам Муртаза та Шахіна А. Бхатті наголошують: «Євроамериканський та 

амеріндіанський підходи до Природи знаходяться в опозиції: перший полягає в 

конкуренції з Природою, тоді як другий характеризується гармонією з нею. 

Тубільці реалізують свої мрії про культуру та суспільство в Природі, а не всупереч 

їй. Натомість білі встановлюють контроль над природою, що є єдиним евфемізмом 

на позначення її знищення. Природа в євроамериканській літературі присутня 

лише як фон, а не центральна складова, про що свідчать канонічні американські 

твори» (Murtaza & Bhatti 279). Аналізуючи зміну ставлення до природи, яке 

позначає позицію людини у Всесвіті, в екокритичному дослідженні «Конфлікт між 

євроамериканським і корінним американським ставленням до природи» Ґ. Муртаза 

та Ш. Бхатті висловлюють твердження, що природа є одухотвореною істотою, яка 

набуває глибокого значення завдяки релігійним практикам, що наділяють її 

сакральністю. Тому виживання та сили людини значною мірою залежать від 

гармонії з природою (Murtaza & Bhatti 281). Ця ідея багато в чому збігається з 

концепцією Морін Ріш про спорідненість у корінному американському просторі, 

де стосунки людей з усіма іншим живими організмами та неживими елементами 

визначаються рівноправними взаємозв’язками в навколишньому середовищі, а не 
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«домінуванням погляду» (48). Вочевидь, тут «погляд» (gaze) є поняттям 

постколоніальних теорій і вказує на об’єктивацію, ставлення до природи як до 

об’єкта, який можна контролювати. 

Ще однією спільною онтологічною основою просторових моделей для 

більшості корінних культур Північної Америки є колективна спорідненість і дух 

спільноти. Важливість спільноти представлена в просторовій організації 

поселень, осель та іншої традиційної корінної архітектури. Наприклад, Барр 

Телкен пояснює, що, на відміну від індивідуалістичних просторових моделей з 

їхньою орієнтованістю на приватність, традиційні круглі оселі, де проживають 

родинні клани, демонструють модель, за якої саме групі відводиться чільне місце. 

Таким чином, найближчий життєвий простір моделюється через ефективні зв’язки 

в общині, які плекалися та підтримувалися поколіннями (Toelken 14). 

Поява європейців у Північній Америці дала поштовх фундаментальним 

трансформаціям у просторі континенту. Ліза Брукс акцентує на тому, що 

європейські переселенці спричинили кардинальні зміни в корінному просторі, 

коли стали частиною цієї раніше збалансованої, але тепер дестабілізованої 

системи (7). На думку Л. Брукс, європейські поселенці, не знаючи реальних 

відносин між природою та людьми, не вписалися в мережу зв’язків корінного 

простору, а намагалися бути над нею. Фактично конфлікт між ставленням до 

навколишнього середовища корінних американців та євроамериканців зумовлений 

кардинальними розбіжностями в їхніх традиційних епістемологічних системах. 

Як уже зазначалося, ментальна карта корінних народів ґрунтується на 

гіноцентричній епістемології, тоді як центральним для патріархальної 

західноєвропейської епістемологічної системи є бажання домінувати, 

завойовувати та привласнювати простір. Окрім того, В. Дж. Делорія підкреслює, 

що для західноєвропейської світоглядної системи пріоритетним є не просторовий, 

а темпоральний вимір, звідси така увага до лінійності часу та історії. Дослідник 

припускає, що дозволити часу поглинути простір означає позбавити його значення 

та зробити відчуженим (Deloria 86). У такому випадку й за таких обставин нові 

«політичні власники землі» – білі американці – не наділили простір сакральними 
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значеннями, як це завжди робили «духовні власники цієї землі» – корінні 

американці (Deloria 89).  

Історично європейці продовжували зміцнювати свої позиції на 

північноамериканському континенті й поступово стали домінувати тут значною 

мірою завдяки своїй експансії у просторі. Просторова організація континенту 

зазнала кардинальних змін: глибоко екологічні стосунки тубільного населення з 

землею витісняються експансіонізмом і прагненням володіти простором. Звідси – 

стратегічні просторові трансформації: перерозподіл, встановлення кордонів і 

витіснення корінних американців із геофізичного та наративного простору. Як 

результат, усі ці стратегії відтіснили корінних американців на маргінес і, крім того, 

назавжди змінили їхню ідентичність. 

Важливо розглянути етапи просторових трансформацій, які відбулися в 

Північній Америці. Російський дослідник М. Ахундов виділяє три етапи 

просторової трансформації, такі як виведення (переселення) людей із сакрального 

простору, десакралізація простору та переоцінка простору через повторну 

сакралізацію, пов’язану з насадженням бога (богів) завойовників (71–72). Як 

наслідок, відбувається переосмислення світу та перебудова ментальної мапи. 

Першим кроком на шляху до цього стає відділення й абстрагування вищого 

божества від духів предків, що призводить до відокремлення родової території та 

бачення світу як множини обмежених локусів. Ідеї М. Ахундова легко 

накладаються на паніндіанський контекст, про що свідчать слова В. Дж. Делорії: 

«Вірогідність того, що землі будуть втрачені, означала, що релігійні громади 

будуть знищені, а індивідуальна ідентичність занедбана. Тільки-но священні гори 

стали секуляризованими, тільки-но племінні могили стали кукурудзяними полями, 

тільки-но племена перестали жити на праху кісток своїх предків, люди зрозуміли, 

що не зможуть вижити» (God is Red 36). Вочевидь, процеси колонізації 

провокували різні форми трансформації простору на континенті. Однак вірування 

про втілення Великого Духа в навколишньому середовищі та його зв’язок із 

духами предків не тільки у священних місцях, але й повсюди унеможливило 

десакралізацію простору колонізаційними силами. Таким чином, сама земля 
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залишалася духовним фундаментом для виживання корінних американців, навіть 

за умови їх насильницького переселення та позбавлення родових територій.  

Однак очевидним є той факт, що у просторі континенту стався радикальний 

зсув, викликаний новим розподілом влади, який підірвав питомі основи існування 

корінних американців. Оскільки білі поселенці претендували на більше територій 

і займали все більше корінного простору, останній перестав бути відкритим і 

безмежним. Племінний простір перетворився на роздроблений, коли племена 

переселили на обмежені території резервацій. У 1887 р. було прийнято Акт Девіса, 

який розділяв землю, що зберігалася в комунальній власності, і передавав 

земельні ділянки індіанцям у приватну власність. Метою прийняття цього закону, 

за словами Н. Пітерсон, було змінити традиційний племінний спосіб життя, що 

базувався на общинному полюванні й збиранні, та перейти до капіталістичної 

індивідуальної власності на землю (986). У цьому випадку простір став іще більш 

розбитим не лише завдяки фактичному поділу, але й тому, що племінна громада 

була розділена в просторовому сенсі. Індивідуалізм і приватна власність як 

суттєво чужа концепція для корінного простору призвели до ще більшої втрати 

землі й розпорошення племінних груп. «Племінні мрії та уявлення про землю 

були зруйновані ритмом маршу колоніального патріотизму. Оратори анішинаабе з 

родини гагар (maang), кланів ведмедя (makwa) та народів бобра (amik) були 

класифіковані, переселені та відокремлені від свого лісового життя й релігії, тоді 

як у голосах завойовників вчувався технічний брязкіт свободи» (Vizenor 24). 

Н. Пітерсон визнає, що не всі землі корінних народів були перерозподілені й 

переформатовані з метою формування резервацій. Оскільки основною метою 

білих американців було відчуження родючих земель (992), певні території не мали 

для них економічного значення. Тому деякі корінні народи продовжували жити на 

землі, де споконвіку жили їхні пращури, тоді як інші втратили свої землі, 

залишившись із відчуттям безпритульності й знекорінення, що встановило нові 

онтологічні орієнтири їхньої ментальної карти та ідентичності. 

Ще однією важливою віхою в перерозподілі простору в Північній Америці 

стало закриття американського фронтиру на Заході. Фронтир був визначальним 
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концептом як для корінного населення, так і для євроамериканських поселенців, 

оскільки він фіксував остаточний розподіл влади в геофізичному та політичному 

просторі континенту. Корінне населення було повністю витіснене на маргінес у 

всіх просторових сенсах – і у фізичному, соціальному, і в дискурсивному просторі. 

Перш за все, закриття фронтиру поклало край кочовому способу життя деяких 

корінних племен, які населяли рівнини та плато. Як наслідок, необмежений 

номадний рух, що залежав лише від навколишнього середовища, поступився 

місцем вимушеній міграції. По-друге, в дискурсі домінуючої колоніальної 

ідеології території в зонах просування фронтиру бачилися вільними та відкритими 

для заселення, а сам фронтир розглядався як межа між дикістю та цивілізацією. 

Корінні американці при цьому переживали нові хвилі переміщень, втрачали 

засоби до існування й мусили освоювати нові для себе території з досить важкими 

для життя умовами. До того ж корінні американці були остаточно обмежені 

жорсткими кордонами новоутворених резервацій, тоді як їхні родові території 

стали простором, яким заволоділи колонізатори. Безсилля, нав’язані кордони, 

обмеження, втрата територій, розірвані зв’язки з прабатьківськими землями та 

просторове відчуження – той травматичний досвід, який ліг в основу нової 

парадигми паніндіанської картини світу. 

Визнаючи, що деякі культури зазнали меншої шкоди, ніж інші, Лоуренс В. Ґросс 

у «Шляхах пізнання та буття анішинаабе» стверджує, що жоден із корінних 

народів не уник руйнівного впливу колоніалізму, і тому всі корінні американці 

мають спільний досвід того, що він називає кінцем їхнього світу – апокаліпсисом. 

У концепції Л. Ґросса апокаліпсис не описує кінець часу, він полягає у втраті 

землі, знаменує закінчення традиційного способу життя та спричиняє кризу 

світогляду. Катастрофічні наслідки відлунюють упродовж багатьох поколінь і все 

ще є «сучасною реальністю» для багатьох корінних американців. Л. Ґросс вважає 

отриману колективну травму, соціальні дисфункції, пов’язані з нею, та 

світоглядну кризу проявами синдрому постапокаліптичного стресу (postapocalypse 

stress syndrome – PASS) (31–34). Так само Луїза Ердрік у нарисі «Як письменник 

відчуває місце» описує досвід корінних американців як постапокаліптичний і 
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травматичний: «У наших найгірших нічних жахах усі ми уявляли собі, яким може 

бути світ після кінця, і побоювалися, що навіть найекстремальніші версії 

спустошеної планети недостатньо екстремальні. Подумайте тоді, що для корінних 

американців це немовби сталося, щось немислиме й досить недавно. Багато 

індіанських культур були знищені майже вщент, настільки навіть ядерна 

катастрофа не може нас знищити, а інші живуть із руйнівними наслідками, 

стійкими, як радіація, – бідність, алкогольний синдром плода, хронічний відчай» 

(Erdrich "A writer's Sense of Place" 41). Дійсно, метафорична розколотість і 

руйнування структури корінного простору підірвали світоглядні підвалини, 

унеможливили традиційні практики та спосіб життя корінних американців. 

С. Ґ. Гаррісон зауважує, що поряд із масовими (до 90%) втратами землі, 

позбавленням мисливських територій, шкодою, заподіяною навколишньому 

середовищу, однією з найбільших проблем було те, що корінним американцям 

нав’язували критично інше ставлення до землі як до об’єкта (69). Таким чином, 

зміна параметрів просторової системи поклала край великій кількості традиційних 

патернів життя багатьох поколінь корінних народів і мала дійсно катастрофічні 

наслідки, що вчуваються до сьогодні: есхатологічний образ світу й травма втрати 

землі деструктивно вплинули на ментальну мапу корінних американців, їхню 

ідентичність і умови життя.  

Ментальну карту корінних американців окреслювали не лише їхні власні 

онтологічні та гносеологічні моделі простору, але й колоніальні просторові 

наративи. Встановлення кордонів і меж активізує центральні та периферійні зони 

ментальних карт і вмикає процес конструювання «Іншого» через нові міфологічні 

наративи. В американській культурі надовго закріпилися стереотипні образи 

індіанця як «кровожерного дикуна», який скальпує ворога, або «благородного 

дикуна», який невдовзі зникне, стикаючись із цивілізацією та прогресом. Такі 

наративи спрямовані на домінування у просторі через репрезентацію корінних 

американців як нецивілізованих варварів, які не здатні контролювати свої 

території. Ф. Мішле наголошує, що, конструюючи образ Іншого, окупанти роблять 

спроби позбавити місцевих жителів прав на землю (27). При цьому, як наголошує 
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В. Міньоло, саме гегемонний дискурс конституює універсальність і 

привілейованість часу та історії, позбавляючи локуси права на те, щоб 

визначатися пам’яттю й досвідом колонізованих (Mignolo 69–70). Інший міф, 

метою якого була експансія європейських поселенців у просторі та маргіналізація 

корінного населення, – це міф про дикі землі та фронтир. Л. Брукс наголошує на 

тому, що міф про фронтир виправдовував загарбання індіанських земель. Він 

ґрунтувався на оманливій колоніальній ідеї прославлення цивілізації як 

загальнолюдської цінності чи Божого провидіння, згідно з якою треба 

культивувати землі та цивілізувати тубільне «дике» населення (Brooks 25). Ідеї 

Баррі М. Прітцкера узгоджуються з висновками Л. Брукс. Дослідник пояснює, що 

міф, який зображував землю як відкриту, дику й незайману, давав колонізаторам 

нечесну перевагу й дозволяв «робити вигляд, що вони не мусили відбирати землю 

в інших» (Pritzker xii). Тому всі міфи про «вільні незаселені землі», яким 

«судилося бути цивілізованими», разом із будь-якими стереотипами про корінних 

мешканців слугували виправданням привласнення їхнього простору. 

Одним із центральних факторів, який у період колонізації та в подальшому 

трансформував ментальну карту американських індіанців, стало їх витіснення на 

периферію, тоді як у центрі запанувала євроамериканська культура. Поряд із 

неможливістю контролювати прабатьківську родову територію та травматичним 

досвідом втрати землі, маргіналізація спричиняла відчайдушний пошук 

ідентичності. С. Гаррісон демонструє, що в американському індіанському 

контексті переселення як екологічна та соціальна несправедливість не просто 

спричиняло життєві труднощі, а завдавало суттєвої шкоди джерелам корінної 

американської ідентичності (57–58). Таке хитке становище вимагало від корінних 

американців докладати постійних зусиль для збереження своєї ідентичності в 

будь-який спосіб. Щодо цього дослідник Ерік Андерсон висловлюється так: «Коли 

євроамериканські колоніалісти встановлюють, здавалося б, непроникні межі 

навколо та через різні індіанські простори й культури, індіанці часто реагують на 

це підривними стратегіями, що спрямовані на деконструкцію або щонайменше 

опір культурному нав’язуванню» (9). Насправді, вдаючись до різних захисних, 
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політичних, правових активістських стратегій, а також через власні культурні 

наративи корінні американці вимагають повернення свого права на землю, яка є 

стрижневою основою їхнього світогляду та основним інструментом їх виживання. 

Якщо активізм полягає у боротьбі за фізичний простір, культурні наративи 

спрямовані на те, щоб підтримати зв’язок із навколишнім середовищем у межах 

власної ментальної карти та заявити свої права на цей зв’язок у дискурсивному 

просторі домінуючої культури.  

Там, де корінні культури стикаються з іншими культурами, що заполонили їхній 

простір, утворюється помежів’я («contact zones» – М. Л. Пратт; «colonial 

difference» – В. Міньоло; «borderlands» – Г. Ансалдуа; «borderscapes» – 

К. Брамбілла). Щоб не бути замовчаною, не почутою, і таким чином стертою з 

дискурсивного простору, культура повинна культивувати наративи, які 

зосереджуються на пошуку ідентичності. Як зазначає Йола Шкуль, «культура 

помежів’я – це історія, яка постійно себе переказує» (28). Ці наративи мають 

багато спільного з простором, оскільки вони кореняться в міфічному минулому й 

заявляють право етносу на власну територію, як стверджує Ф. Мішле (29). 

Л. Ґросс вважає, що «корінні американці перебувають у процесі побудови нових 

світів – світів, які відповідають їхній минулій історії, але також ознайомлені з 

сучасними реаліями» (33). Безумовно, корінні американські громади, як і будь-які 

інші групи, що вижили, адаптуються до мінливих обставин (Garroutte 73) і не 

потребують ведення племінного способу життя, щоб зберегти ідентичність. Однак 

ідея багатьох дослідників-індіаністів щодо зв’язку з місцем як інструментом 

виживання підкреслює важливість спорідненості з довкіллям для ментальної 

карти та ідентичності корінних американців.Так Оксана Шостак відзначає, що для 

представників переселених народів пам'ять про створення світу підтримувала 

важливий зв'язок із втраченою батьківщиною та символізувала потребу відновити 

«зруйнований всесвіт» (139). 

Проте варто також зауважити, що життя корінних американців на культурному 

помежів’ї змушує їх пристосовуватися до складної просторової реальності та 

неминуче призводить до гібридності. Гібридність у плані простору проявляється 
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через зміни ментальної карти під впливом інших культур. Хоча гібридність на 

перший погляд може здатися деструктивною для культурної ідентичності, вона 

функціонує як інструмент виживання, на що вказують концепції Г. Ансалдуа та 

В. Міньоло. Розвиваючи ідеї Г. Ансалдуа, В. Міньоло демонструє, що помежів’я – 

це простір колоніальної відмінності, де підпорядковане відновлює своє право на 

знання завдяки утворенню пограничного мислення (Mignolo ix qtd in Felner 260–

261). Приклад, який наводить Карен Д. Маккінні, є досить ілюстративним. 

К. Маккінні пояснює, що корінні американці не сприймали християнство 

упродовж багатьох років, поки не зрозуміли, що підвалини їхнього світу, такі як 

бізони, інші види флори та фауни, а потім ліси, які тисячоліттями були 

незмінними, почали зникати через експансіоністську діяльність білих людей. 

Зважаючи на неминуче зростання євроцентричних сил у мінливому світі, 

корінним американцям довелося пристосуватися до цієї «хвилі майбутнього». 

Таким чином, К. Маккінні стверджує, що американські індіанці розуміють 

необхідність прийняти католицизм, аби не розчинитися повністю в 

євроамериканських технологіях і культурі (159). Корінні американці вчинили так 

само, як екосистема, яка модифікує себе, щоб пристосуватися до змін і 

стабілізуватися. Й. Шкуль заявляє, що культура помежів’я може «розкрити різні 

обличчя своєї ідентичності, не уникнувши й не ухилившись від самої основи 

власного буття (ані власної впевненості в собі) та не заперечуючи себе як виразну 

сутність у власному багатобічному динамізмі» (28). Відтак гібридність, яку 

провокують зміни й трансформації, є показником здатності культури до 

виживання та перспективного зростання. Те, що корінні американські нації не 

загубились у мультикультурному просторі північноамериканського континенту, не 

розчинились і не зникли, а виявляють свою присутність і заявляють про своє 

право на простір, як геофізичний, так і політико-дискурсивний, свідчить про 

ефективність їхніх інструментів виживання. 

 

1.5. Знаки місця в індіанських літературах: зв’язки простору та тексту 
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В історії досліджень індіанської культури та літератури земля завжди 

розглядалась як ключовий концепт у розумінні світу й людини. Земля утворює 

ядро індіанської ідентичності. Ми спробували довести вище, що надважливість 

цього концепту є результатом впливу корінних гносеологічних і онтологічних 

парадигм, які традиційно розглядають землю як фундаментальну духовну основу 

індіанської картини світу. Специфічне розуміння простору проникає в усі сфери 

життя корінних народів і позначається на всіх видах реалізації культури. 

Література в цьому сенсі не є винятком. Звідси випливає, що розуміння 

індіанських поглядів на простір може відкрити нові підходи до глибшого вивчення 

індіанської культури й літератури. Незважаючи на те, що на сьогодні існує велика 

кількість досліджень, що зосереджуються на тому, як земля та природа 

репрезентовані в текстах, написаних корінними американцями (М. Нудін, 

Л. Брукс, Д. Р. Візенор), досі відсутнє систематичне розуміння того, як простір у 

цілому пов’язаний з індіанською літературою та з транскультурним контекстом, у 

якому їй доводиться існувати.  

Отже, варто детально розглянути витоки зв’язку реального геофізичного, 

екологічного та культурного простору з тубільним письменством і з’ясувати 

значення просторових елементів для літературної традиції корінних американців, 

а також встановити функціональне навантаження репрезентації простору в 

літературі корінних письменників.  

Дослідження, що зосереджуються на індіанському сприйнятті простору та його 

репрезентації в індіанській літературі, підкреслюють значні відмінності 

індіанського розуміння простору порівняно з євроцентристським. Науковець-

індіаніст Вайн Дж. Делорія у книзі «Метафізика сучасного існування» наполягає 

на тому, що різні погляди на світ – це саме те, що заважає комунікації індіанців і 

не-індіанців (1). Літературна традиція американських індіанців, так само як їхня 

ідентичність, «вкорінена в землі» (land-rooted), на відміну від євроамериканської 

історично орієнтованої літератури (В. Дж. Делорія, Д. Вайлдкет та Д. Вілкінс, 

Ґ. Муртаза та Ш. А. Бхатті). Л. Ердрік в есе «Де я маю бути: відчуття місця 

письменником» ("Writer’s sense of place") характеризує американських 
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письменників як таких, що весь час намагаються реєструвати та створювати 

хроніки, очікуючи на кінець світу, а також «відчайдушно прагнуть вигравіювати» 

свою культуру на чужому просторі замість того, щоб «передати історію 

ландшафту». Вірогідно, що ці несхожі літературні традиції переслідують різні 

цілі, описуючи простір. Якщо західний дискурс має на меті аналіз, розкладання на 

першоелементи, маніпуляцію та використання простору у власних цілях, то 

письменники-американські індіанці «реконструюють епістемологію, що була 

стерта, знищена, забута білими західними знаковими системами» (Murtaza, and 

Bhatti 288). Ґ. Муртаза та Ш. А. Бхатті стверджують, що відновлення природи – 

певний вид заперечення деформації корінних культур та епістемології, яку 

здійснює дискурс білих американців. Оскільки євроамериканська література є 

рупором домінантного колоніального дискурсу та формує канон і мейнстрим 

літературної традиції США, вона нав’язує колоніальне бачення простору. На 

противагу цьому, література північноамериканських індіанців прагне до 

деколоніального повороту та до переформатування просторового дискурсу на 

континенті.  

Особлива роль, яку простір відіграє в індіанській літературі, може визначатися 

їхнім генетичним зв’язком. Вчені та критики (Д. Візенор, Л. Брукс, О.Шостак) 

неодноразово робили спроби ідентифікувати відносини між простором, 

фольклором і письменством індіанців. Так, у «Повістях про народ чіппева» 

(«Narrative histories of the Chippewa people») індіанський критик і науковець 

Джеральд Візенор пише: «Слова, сказані людьми лісів, були пов’язані з місцем, де 

ці слова були вимовлені. Племена зберігали художні образи, змальовані в піснях і 

в ритмах видінь та мелодії снів: не обмежені часом природні візерунки знання й 

розуміння енергій землі. Анішинаабе малювали картини, що були нагадуванням 

ідей, видінь і сновидінь, які поєднували племена з землею. Ці малюнки в піснях, 

особливо ті, що стосуються Мідевівін17, чи Великої спільноти знахарів, були 

викарбувані на звороті м’якої березової кори» (Vizenor 24–25). Звертаючись до 

 
17 Мідевівін – релігійне товариство оджибве і споріднених, дружніх груп. Також відоме як Велика спільнота 

знахарів – об’єднувало моральні вчення, кодекс поведінки зі знаннями про рослини й лікувальні трави, щоб 

лікувати та продовжувати життя. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B1%D0%B2%D0%B0
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концепту простору в культурах північноамериканських індіанців, Д. Візенор 

наголошує, що американські індіанці відчувають особливий зв’язок із землею, в 

широкому розумінні цього слова, і цей зв’язок відображається в мові, фольклорі, 

художніх образах і різних видах мистецтва корінних народів Америки. Л. Брукс 

так само порівнює писемну традицію тубільних народів із кукурудзою, що 

піднялася з рідних просторів: «Писемність корінних американців, як кукурудза, 

з’явилася з рідного простору через велику потребу. У мовах корінних народів 

(Native languages) міститься карта спільного простору, але література написана 

англійською мовою – це засіб зберегти, відстояти та відновити кордони» (Brooks 

54). Яким би метафоричним не виглядало таке порівняння, Л. Брукс робить 

спробу довести, що література американських індіанців народжується з 

географічного простору. Дослідниця прослідковує розвиток писемних пам’яток 

від тубільних мап, що використовувалися на Північноамериканському континенті 

задовго до того, як туди прийшли білі поселенці. Такі мапи, викарбувані на 

березовій корі чи сплетені з мушель (wampum), створювалися відповідно до 

картографічних принципів. На початку вони використовувалися, щоб 

обмінюватися інформацією в тубільному просторі, пізніше для того, щоб 

поінформувати білих поселенців про топографічні особливості простору, стосунки 

між людьми та іншими природними об’єктами, окремі локуси та водні артерії, що 

поєднували компоненти просторової системи (Brooks 12). Одночасно подібні 

письмена містили сліди історії та культури, що перетворювало їх на культурні 

наративи ще до того, як виникли перші поетичні та прозові тексти індіанської 

літератури. В них часто фігурували локуси, які Л. Брукс називає «місце-світ» 

(«place-world»). Вони набували більш широких значень, ніж звичайне місце на 

мапі, завдяки кореляції з подіями, які сталися тут у минулому, чи іншими місцями, 

що фізично існували в просторі та часі. Саме наявність таких локусів дає 

можливість дослідниці стверджувати, що спаціальні наративи американських 

індіанців «маркують важливі трансформації в тубільному просторі» й 

перебувають на стику історії та літератури (Brooks 40–41). Остання наведена теза 

викликає певні сумніви, оскільки не всі спаціальні наративи мають справу з 
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історією в євроцентристському розумінні цього слова – як подіями, що сталися в 

минулому. Деякі з просторових наративів стосуються нелінійного, а отже, 

неісторичного міфічного часу, як, наприклад, історії про походження світу. 

Простір, що описується в таких наративах, репрезентує, з одного боку, 

сакральність, а з іншого, – бажаний стан речей, як він уявляється в індіанській 

картині світу.  

На зв’язок між тубільним письмом і простором також вказує той факт, що в 

багатьох тубільних мовах значення «писати», «малювати», «позначати на мапі» 

виражене тією самою лексемою «awikhigan» (Brooks 38). Крім того, морфема 

«igan» є також складовою частиною слова «книга». Л. Брукс доходить висновку, 

що «awikhigan» є засобом для створення образу, його опису та передачі цього 

образу. Таким чином, книга є одночасно «видом діяльності, в якій ми беремо 

участь, інструментом та мапою» (Brooks 38). Це мапа мережі письменників і 

текстів, і водночас – маркування простору, який корінні народи історично 

населяли. Це позначення того, як корінні жителі північного сходу Північної 

Америки через писемність і літературу намагалися заявити свої права на землі та 

відновити громади. Разом із тим, одна з головних функцій як картографування, так 

і письма полягала в тому, щоб утримати в пам’яті фрагментований світ» (Brooks 

39). Результати дослідження Л. Брукс підтверджують гіпотезу про те, що в основі 

літературної традиції корінних американців лежать просторові наративи, в яких 

світ постає як система взаємозв’язків між різними просторовими компонентами та 

людьми. Такі наративи зазвичай позначають місце людей у цій системі та будь-які 

зміни, які трапляються в ній. 

У великій кількості критичних робіт у галузі індіанської літератури та культури 

зустрічаються просторові метафори, за допомогою яких описуються індіанські 

тексти, що є ще одним свідченням глибокого зрощення художньої літератури та 

індіанського простору. Так само, як Л. Брукс та Д. Візенор, Маргарет Нудін у книзі 

«Американська індіаністика: Баваавджімо: Діалект снів у мові та літературі 

анішинаабе» порівнює літературні тексти анішинаабе зі скелями, які є «пластами 

часу та землі, що повільно набули своєї форми завдяки воді та вітрові» (21). Як 
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наголошує М. Нудін, «літературна історія анішинаабе одночасно стародавня та 

близька нам, у ній відголоски звуків каміння і здатність до адаптації, як у білого 

зимового хутра, вона весь час еволюціонує, щоб вижити» (19). Дослідниця 

підкреслює, що, хоча ця література написана не мовою племені, а англійською, 

вона все одно зберігає та відображає корінні структури (Native patterns) і 

зосереджується на індіанському просторі (Noodin American Indian Studies: 

Bawaajimo 21). Можна з упевненістю стверджувати, що кореляція між простором і 

літературою корінних американців діє у двох напрямках. З одного боку, 

епістемологічний та онтологічний зв’язок із простором зумовлює ландшафтне 

бачення, яке формує ментальну карту письменників-індіанців. З іншого боку, ця 

ментальна карта знаходить своє відображення у просторових образах, що часто є 

центральними в художньому творі.  

На доказ того, що письменники-індіанці мають розвинене ландшафтне 

мислення, маємо багато прикладів з історії індіанської літератури. Так, із 

дослідження М. Нудін зрозуміло, що індіанські письменники часто звертаються у 

своїх творах до образів землі, природи, певних локусів чи окремих просторових 

елементів. Можемо прослідкувати це на прикладі літератури анішинаабе. Серед 

письменників анішинаабе, які велику увагу приділяють репрезентаціям простору, 

слід згадати Джейн Джонстон Скулкрафт, Джоржа Копвея, Уїльяма Джонса, 

Уїльяма Уїпла Ворена, Саймона Покагона, Ігнатію Брокер, Артура Макгрегора та 

інших. Спершу митці в основному зосереджуються на анімістичному, міфічному 

та духовному зв’язку з землею. Не лише письменники анішинаабе, згадані вище, 

але й письменники інших корінних народів Північної Америки приділяють багато 

уваги просторовості. Л. Брукс вказує, що земля та простір були центральними 

темами більшої частини ранніх індіанських творів (51).  

Взагалі, будь-який твір індіанської літератури передбачає особливу значущість 

просторових елементів. О.Шостак наголошує, що для багатьох 

північноамериканських письменників корінного походження «творчість постає як 

акт сакралізації реальності, утілює міфологічне буття в життєвому просторі» 

(Художні вираження 172). Як визначальна складова ідентичності корінних 
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американців, простір є тим самим і для літературного тексту, таким чином стаючи 

одним із ключових елементів літературної ідентичності американських індіанців. 

У розділі «Anishinaabebeiige: література анішинаабе» М. Нудін відзначає: 

«Неможливо зрозуміти ідентичність анішинаабе, якщо не зрозуміти, яким чином 

виглядає небо, якщо дивитися на нього з їхньої перспективи на землі, як земля та 

вода є частиною часу й те, як усе, що є присутнім навколо, включає всіх живих 

істот – людей, рослини, тварин і деякі об’єкти, такі як скелі та погода, на які часто 

не звертають уваги. Все це частина простору та літературної ідентичності 

анішинаабе» (Noodin 36). Дослідниця вважає, що художній простір, система 

образів тексту й перспектива, з якої письменники анішинаабе бачать світ, 

формується під впливом місця, що є їхньою батьківщиною. Крім того, «знаки 

місця» в літературі анішинаабе, на думку М. Нудін, перегукуються з історіями 

предків, у яких звучать відголоски природи Великих Озер, симбіозу між 

простором і людьми та кочовим способом життя. Стає зрозуміло, що принципове 

значення простору в індіанських текстах зумовлене його важливістю для 

літературної та особистої ідентичності корінних американців. 

У схожий спосіб питання ідентичності та її зв’язку з простором порушує й 

Луїза Ердрік в есе «Де я маю бути: відчуття місця письменником». Л. Ердрік 

відзначає, що не всі сучасні письменники мають зв’язок із певним місцем, 

наприклад, автори-постмодерністи, у чиїх творах події «можуть відбуватися будь-

де або ніде». Сучасний «кочовий» спосіб життя, мобільність, яка є щоденним 

досвідом людини, також не сприяє вкоріненню митця у певний простір. Проте її 

власний підхід до місця є іншим. На думку Л. Ердрік, особиста географія (personal 

geography) – це все, що письменник знає про світ. Особиста географія – це місце, з 

яким пов’язана ідентичність і яке викликає найглибші почуття: «Письменник має 

зробити так, щоб його персонажі мали щось спільне з читачами. Що може дати 

нам культурну ідентичність, якщо не земля, яка змінюється, якщо не спільне 

відчуття місця». З цього ясно, що сприйняття місця, простору є однаково 

важливим як для письменника, так і для читача, адже воно передає особисті та 

суспільні конотації, які з ним пов’язані. Особливо актуальним це є в індіанській 
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літературі, адже одне з її завдань – зберегти значення та ідентичність, що 

пов’язані з локусами та топосами корінного простору. 

У літературі американських індіанців спаціальний контекст часто надає 

значення іншим компонентам тексту. Л. Ердрік зазначає: «Складно прив’язати 

історію чи сюжет до місця. Але коли добре знаєш місце, це поєднує деталі та 

значення». Ідея про те, що простір у індіанській літературі може передавати 

додаткові значення, з одного боку, перегукується з лотманівським розумінням 

художнього простору як авторської картини світу, що функціонує в тексті як 

семіотична система, з іншого боку, входить до сфери зацікавлень геокритики. 

Геофізичний простір, якщо його розглядати як текст, додає глибші пласти значень 

до художнього твору, які стають зрозумілими для читача завдяки спільній 

ментальній карті з письменником і топографічній та культурній обізнаності 

читача. Думається, що такий ефект може спостерігатися через спаціальні 

наративи, пов’язані з різними топосами чи простором взагалі.  

Ще одна вагома підстава, що спонукає письменників-індіанців звертати так 

багато уваги на простір, – екологічні загрози, або, як уточнює Л. Ердрік, жахлива 

перспектива ядерного спустошення. Цінність світу, якому загрожує апокаліпсис, –

це те, що змушує письменників занотовувати кожну деталь сучасного світу й 

відображати її у своїх творах ("A writer's Sense of Place"). Ця думка частково 

перегукується з ідеєю Ю. Велті, що все, включаючи любов, історію та мистецтво, 

вкорінене у навколишньому просторі, і втрата останнього може зруйнувати все 

людське в людях. С. Ґ. Гаррісон, коментуючи те, як бачить екологічну загрозу 

Л. Ердрік, наполягає, що така загроза може зруйнувати як особистісну, так і 

культурну ідентичність (40). Безперечно, для американських індіанців, які вже 

пережили руйнування рідного простору та традиційного способу життя, будь-яка 

екологічна загроза, починаючи від неправильного використання природних 

ресурсів, забруднення води, землі та повітря до ядерних катастроф, бачиться як 

кінець світу. Якщо взяти до уваги тубільну епістемологію, яка розглядає людину 

як складову природи, то зрозуміло, що природа й простір як константи 



85 
 

 
 

особистісної та соціальної ідентичності не можуть не привертати уваги 

індіанських письменників. 

Колоніальний досвід, який надзвичайно сильно змінив картину світу 

американських індіанців, відбивається в літературі, підсилюючи увагу до 

зображення простору, та надає йому нових смислів і функцій. Описуючи 

індіанський апокаліптичний досвід втрати землі та нещасть, які з цим пов’язані, 

Л. Ердрік наголошує: «Сучасні письменники-індіанці мають відмінне завдання, 

порівняно з іншими письменниками... У світлі величезних втрат, вони повинні 

розказувати історії тих, хто зараз виживає, одночасно захищаючи та прославляючи 

саму суть культур, залишених на порозі катастрофи. І тут завжди лишається 

земля. Приблизно три відсотки території Сполучених Штатів досі належать 

націям корінних американців, і ми плекаємо й цінуємо кожну деталь цих земель, 

бо вони все ще сповнені стародавніх значень, і ми досі знаємо й використовуємо 

їх так само, як і раніше» ("A Writer’s Sense of Place"). Природно, що репрезентація 

простору в літературі за таких обставин стає інструментом для переосмислення й 

реконструювання географії континенту, що була змінена протягом довгої історії 

колонізації. Така думка перегукується з ідеями Л. Брукс, яка наголошує на 

інструментальній функції письменства як картографічної діяльності, що дає 

можливість протистояти колонізації (44). Картографування, маркування, 

називання, опис простору – це стратегії, які покликані запобігти втраті простору 

та ідентичності. Використовуючи такі стратегії, письменники-індіанці вимагають 

соціально-екологічної справедливості та відстоюють свої права на землю. 

Підсумовуючи все сказане, відзначимо, що корінні американці мають особливе 

розуміння простору, відмінне від євроцентристського. Виняткова значущість 

простору й землі в індіанській культурі та літературі визначається просторово 

орієнтованою епістемологією. Це особливим чином відбивається в літературній 

традиції американських індіанців, де простір відіграє одну з центральних ролей. 

Останнє великим чином зумовлене тим, що як фольклор, так і індіанське 

письменство народжуються з простору та генетично споріднені з тубільним 

картографуванням, яке використовувалося для маркування особливих змін у 
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геофізичному просторі. Одночасно з тим, подібні письмові пам’ятки описували 

відносини в екосистемі, а також містили сліди історії та культури, що згодом 

призвело до перетворення їх на культурні наративи спаціального характеру. Як 

важлива складова паніндіанської ідентичності, глибокий онтологічний та 

епістемологічний зв’язок із простором зумовлює розвинене ландшафтне бачення 

(geographical imagination) в американських індіанців, а геофізичний простір, 

трансформований у художній, стає важливою частиною їхньої літературної 

ідентичності. Остання теза легко підтверджується творами письменників-

індіанців, які протягом усієї історії існування писемної літератури звертаються до 

спаціальних образів, що набувають особливої значимості й глибини завдяки своїй 

семіотичності та інтертекстуальності. В умовах існування на помежів’ї 

культурних просторів активне використання просторових образів зумовлене 

спробами зберегти корінне бачення простору та ідентичність, протистояти 

екологічним і культурним загрозам, передати травматичний досвід втрати землі та 

віднайти соціально-екологічну справедливість. Існує потреба в подальшому 

системному, комплексному вивченні спаціальних образів та їх функціональності 

на прикладах конкретних творів індіанської літератури, які можуть дати 

вузькоспаціальні моделі текстів і побудувати ментальну карту кожного окремого 

письменника. 
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РОЗДІЛ 2 

ЦЕНТРАЛЬНІ ГЕОКУЛЬТУРНІ ТОПОСИ ХУДОЖНЬОГО СВІТУ 

ЛУЇЗИ ЕРДРІК 

 

2.1. «Посередниця між двома світами»: транскультурні виміри 

творчості Луїзи Ердрік 

 

Проблема належності письменника до певної літературної традиції стає в наш 

час однією з найбільш контроверсійних, що пов’язано з процесами глобалізації. 

Ця проблема є особливо актуальною в умовах американського літературного 

процесу, в якому множинність етносів і культур утворює особливий поліфонізм 

ідентичностей. Якщо американську літературу ХХ ст. в основному описували, 

прочитували та вивчали в мультикультурній чи постколоніальній перспективі, то 

початок ХХІ ст. позначений транскультурною чутливістю, у фокусі якої 

перебувають різні варіації та наслідки контактів, змішування, перехрещення та 

взаємовпливу культур. 

Численні дискусії в цьому контексті викликає творчість Луїзи Ердрік. 

Представниця другої хвилі «індіанського ренесансу», одна з найбільш відомих, 

різнобічних та плідних сучасних письменниць США, вона є авторкою не лише 

16 романів, а ще й творів для дітей та юнацтва, мемуарів, есеїстики й кількох 

збірок поезії. Однак навіть такий плідний доробок, вочевидь, не може бути 

беззаперечним свідченням на користь національного визнання. Зважаючи на 

складність переосмислення літературного канону, концептуального перегляду 

історії американської літератури та задля забезпечення хоча б мінімального рівня 

репрезентативності матеріалу для дослідження національної літератури, 

Н. Висоцька, говорячи про відомість того чи іншого письменника, пропонує 

керуватися такими показниками, як: усталена літературна репутація автора; думки 
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авторитетних критиків; нагородження твору Пулітцерівською премією; включення 

його до списку бестселерів (117). У поданому контексті можна впевнено 

стверджувати, що твори Луїзи Ердрік викликають жвавий інтерес серед читачів і 

літературних критиків, про що свідчить величезна кількість різноманітних 

нагород, які вибороли її твори. За майже 40 років письменницької кар’єри 

Л. Ердрік багаторазово ставала лауреатом літературних премій. Серед 

найпрестижніших: Національна книжкова премія за кращий твір художньої 

літератури (National Book Award for fiction) у 2012 р. за роман «Круглий дім», 

Премія національного кола літературних критиків (National Book Critics Circle 

Award for Fiction) у 1984 р. за «Чари кохання» та у 2016 р. за «ЛаРоуз». Роман 

«Голубина чума» був серед фіналістів Пулітцерівської премії, а також отримав 

Книжкову премію Анісфілд-Вулф (Anisfield-Wolf Book Award), якою 

нагороджують книги за внесок у розуміння проблем расизму та культурного 

різноманіття. Роман «Жінка-антилопа» отримав одну з найпрестижніших нагород 

у галузі фантастики – Всесвітню премію фентезі (World Fantasy Award) у 1999 р. 

Серед інших нагород Л. Ердрік – Премія Скота О’Делла з історичної літератури 

(Scott O'Dell Award for Historical Fiction, 2006 р.), Премія асоціації американських 

письменників корінного походження за досягнення у житті (Lifetime Achievement 

Award from the Native Writers' Circle of the Americas, 2000 р.) та ін. Окрім того, про 

популярність творів Л. Ердрік у США та за кордоном свідчать численні огляди й 

рецензії на її твори, а також інтерв’ю з нею у найкращих періодичних виданнях 

США та Канади. Її творчість також викликає значний інтерес дослідників у різних 

галузях гуманітарного знання як на американському континенті, так і в 

трансокеанічному контексті.  

Варто зауважити, що літературознавці та критики не можуть дійти згоди щодо 

позиції, яку займає ця письменниця в сучасному літературному процесі 

Сполучених Штатів Америки. Дослідники О. Шостак, К. Джейкобс, М. Ріш, 

Ю. Джолос вважають її суто етнічною письменницею й відносять її творчість до 

літературної традиції північноамериканських індіанців. У той же час інші 

критики, зокрема Л. Швеннінгер та Д. Троєр, зазначають, що не можна 
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зараховувати письменницю до цієї літератури лише через її індіанське 

походження.  

Складні механізми визначення належності до індіанських спільнот не 

сприяють, а, навпаки, ускладнюють етнічну та культурну ідентифікацію Л. Ердрік. 

Дочка американця німецького походження та матері-індіанки чіппева (яка також 

мала змішане напівфранцузьке-напівіндіанське походження), Л. Ердрік зростала в 

оточенні племені, проте отримала класичну християнську освіту. Вона є дійсним 

членом племені чіппева та повсякчас наголошує, що належить до їхньої культури. 

Разом із тим, критики та дослідники, серед яких К. Розенталь, Л. Стукі, 

П. Байдлер, Ґ. Бартон, Д. Стіррап, як і сама Л. Ердрік, неодноразово 

підкреслювали, що вона пише свої твори, фактично перебуваючи на межі двох 

культур. В одному з інтерв’ю авторка вказує, що саме змішане німецьке та 

індіанське походження впливає на її творчість. Говорячи про себе як про 

індіанську письменницю, Л. Ердрік заявляє, що цей термін існує лише для 

«академічного розмежування»: «Його використовують, коли треба створити курс, 

у якому можна поєднати купу різних авторів. Індіанська література змальовує 

велике розмаїття людей і характерів. Я також маю змішане походження. Лише 

через це я маю змогу правдиво писати про всіх цих персонажів» (Erdrich. Interview 

by Robert Spillman). Стереотипність сприйняття письменників-індіанців і штучне 

виділення їх в окрему категорію не влаштовує Л. Ердрік, яка вважає це 

«продуктом шовіністського суспільства, де білих чоловіків-письменників не 

виокремлюють в окрему категорію, що називається "білі письменники-чоловіки"» 

(Erdrich and Dorris. Interview by Hertha D. Wong 196). Авторка акцентує увагу на 

власному прагненні бути знаною не лише як письменниця, що зображує 

американських індіанців, а, перш за все, як американська письменниця. Вона не 

бажає розрізняти корінну літературу та літературу американського мейнстриму, 

оскільки виокремлення індіанської літератури означає для неї відокремлення 

індіанців у маргіналізовану категорію.  

Ключем до розуміння творчості Л. Ердрік є концепція транскультурності. Такий 

підхід дає змогу не розглядати її творчість у термінах «або / або», а визначити її як 
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продукт динамічної гнучкої ідентичності в епоху глобалізації. Для цього 

необхідно систематизувати основні погляди науковців щодо творчості Л. Ердрік та 

довести, що транскультурна парадигма якнайкраще відображає амбівалентність 

письменниці в контексті діалогу американського літературного мейнстриму та 

етнічної літератури. 

Деякі критики ставлять під сумнів саме існування індіанської літератури та 

необхідність вивчення творчості письменників-індіанців як окремої етнічної 

категорії авторів. Як уже зазначалося, на думку дослідника Девіда Троєра, не 

можна відносити тексти Л. Ердрік до індіанської літературної традиції лише через 

те, що вона має індіанське походження (цит. за: Riche 49). Полемізуючи з 

Д. Троєром щодо останнього, Морін Ріш на прикладі Л. Ердрік доводить, що вона 

є представницею саме індіанської літератури не лише через її належність до 

племені чіппева, а, в першу чергу, тому що вона репрезентує тубільну культуру та 

індіанський світогляд (Riche 49). Активної критики індіанська автентичність 

Л. Ердрік також часто зазнає у зв’язку з постмодерністською стилістикою, що 

характеризує її творчість. Для деяких критиків постмодерністська проза певним 

чином заперечує «індіанськість» та культурну чутливість авторки. Одним із 

найактивніших випадків критики щодо цього є есе індіанської письменниці 

Леслі Сілко на книгу Л. Ердрік «Королева буряків». Л. Сілко заявляє, що «проза 

Л. Ердрік – це продукт академічного, постмодерного, так званого 

експериментального впливу», а також що, зосереджуючись на постмодерністській 

естетиці та саморефлексивній грі зі словами, Л. Ердрік віддаляється від реальних 

індіанських спільнот із їхнім історичним і культурним досвідом (180). Л. Сілко 

також звинувачує Л. Ердрік у тому, що вона «всотує білі сексистські стандарти, 

замість того щоб спростовувати їх» (182). Інший критик, Лі Швеннінгер, також 

ставить під сумнів ідею про те, що Л. Ердрік виражає справжню незіпсовану 

індіанську автентичність, і вважає її ілюзорністю, що використовується лише як 

маркетинговий хід для того, щоб продавати книжки (Schweninger 72). Не можна 

заперечити, що проза Л. Ердрік у певному сенсі постмодерністська, однак така 

різка опозиція між постмодернізмом та етнічністю є перебільшенням.  
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Багатьом дослідникам етнічний компонент у творчості Л. Ердрік усе ж 

видається осьовим. Вона пише  про індіанський досвід з індіанських позицій, 

переосмислює колоніальні стратегії стирання індіанської історії, деструктивний 

вплив католицизму та апокаліптичний досвід втрати землі й переселення. Ненсі 

Пітерсон, говорячи про історію у творчості Л. Ердрік, вказує на складність її ролі, 

зокрема як представниці традиційно маргінального етносу. Відсутність 

репрезентації останнього в домінуючому історичному дискурсі білих англо-

американських чоловіків наклала відбиток на творчість письменниці, через тексти 

якої «маргіналізовані корінні народи намагаються подолати свою невидимість» 

(Peterson 983). Конні Джейкобс у монографії «Романи Луїзи Ердрік: історії її 

народу» робить спробу прочитати твори письменниці в контексті культури 

анішинаабе та довести, що вона продовжує традиції племінних оповідачів, 

функція яких – збирати та переповідати історії народу (Jacobs 85). 

Трансформуючи усні наративи в сучасну романну форму, Л. Ердрік об’єднує їх в 

«один довгий цикл історій» (Jacobs 182) з персонажами та сюжетами, що 

мандрують із роману в роман. Українська дослідниця Юлія Джолос підкреслює, 

що трикстеризм і множинність нараторів у творах Л. Ердрік є, перш за все, 

трансформацією індіанської міфолорної усної традиції, а вже потім – рисами 

постмодернізму (Джолос 11). Проте очевидно, що навіть ті, хто вважає Л. Ердрік 

суто етнічною письменницею, не можуть не помічати риси мейнстримової 

літератури. 

Транскультуралізм дає нам можливість пояснити еклектичність стилю, 

змішування та нашарування культур та ідентичностей у творчості Л. Ердрік. 

Дослідники, які в першу чергу розглядають Л. Ердрік як американську 

постмодерністку (А. Чавкін, П. Байдлер та Ґ. Бартон), відзначають, що вона вміло 

вплітає в постмодерністський текст етноісторію та епістемологію корінних 

американців, зокрема племені оджибве, та елементи усної фольклорної традиції 

індіанців. Досліджуючи наративні стратегії в романах письменниці, П. Байдлер та 

Ґ. Бартон відмічають, що, з одного боку, у творах Л. Ердрік є інтертекстуальні 

алюзії, множинні наратори та точки зору, переміщення у часі та просторі – риси, 
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притаманні творам багатьох західних письменників-постмодерністів. З іншого 

боку, дослідники вказують, що вона активно залучає наративні елементи усних 

оповідей чіппева (Beidler& Barton 2). Гібридність проявляється також на рівні 

міфологічної образності. Українська дослідниця Оксана Шостак, вважаючи 

Л. Ердрік виключно етнічною авторкою, все ж зауважує, що вона активно 

використовує християнський символізм як текстотвірний конструкт. О.Шостак 

підкреслює, що мультикультурне походження Ердрік дозволяє ««гру» з 

історичними та культурними феноменами» її бекграунду у її романах, що сприяє 

пошуку духовної цілісності (Шостак Художні вираження національної 

ідентичності 375). Таким чином, у романах письменниці християнські мотиви та 

образи співіснують поруч із міфолорними образами оджибве. Схожі висновки 

робить Д. Стіррап. Вивчаючи поетику Л. Ердрік, він вказує, що осмислення 

власного досвіду існування між-культурами є характерним для індіанської 

літератури взагалі та для Л. Ердрік зокрема (Stirrup 34). Дослідник наголошує, що 

насправді не можна просто вичленити бінарну опозицію оджибве – католицизм 

або просто говорити про злиття цих традицій, адже сама Л. Ердрік вважає, що, 

знаючись на обох традиціях, вона фактично розривається між ними (Stirrup 85).  

Вплив транскультуралізму може бути легко розкритий на рівні тематики творів 

Л. Ердрік. Творчість письменниці «схожа на вузол, у якому переплетена 

множинність історій, плюралізм мов і рас та напрямків, із яких надходить 

інформація» (Dimock 118–119). Авторка звертається як до тем, породжених 

культурною традицією оджибве, так і до історій, у яких прослідковується її 

німецьке походження, а також до питань ґендерної політики, характерних для 

жіночої американської літератури (Джолос 55). Ґ. Муртаза та Ш. А. Бхатті 

підкреслюють, що письменниця «синкретично» змішує європейську та корінні 

культури (Murtaza & Bhatti 280). Її персонажі найчастіше самі є носіями 

транскультурних гібридних ідентичностей, живуть на помежів’ї та намагаються 

пристосуватися до сучасного життя в американському суспільстві, не втративши 

при цьому своєї індіанськості.  
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Мовне питання – ще один чинник, що дозволяє нам говорити про 

транскультурні тенденції у творчості Л. Ердрік. Написані англійською, тексти 

письменниці повсякчас містять вкраплення мови анішинаабе, а також індіанські 

імена, назви місць, символіку. В одному з інтерв’ю вона зазначає: «Оджибве 

переповідали свої історії протягом усіх тяжких часів втрат і страждань та 

незважаючи на них… Але ці наративи люди оджибве переказують одне одному 

мовою оджибве. Я пишу англійською і гадаю, що я є агентом між світами, там, на 

все більше розповсюджуваній межі, де культури змішуються й зіштовхуються. 

Саме там, насправді, і відбувається багато моїх історій» (Louise Erdrich An 

Emissary of the between-World). 

Отже, можемо стверджувати, що амбівалентність художнього світу Л. Ердрік є 

проявом транскультурності. Письменниця маневрувати між статусом індіанської 

етнічної авторки та визнаної представниці американського мейнстриму. Саме 

позиції транскультурності, які дозволяють відмовитися від полюсної бінарної 

ідентифікації та охопити будь-які прояви культурної та етнічної амбівалентності у 

творчості письменниці, що має змішане походження та живе на кордоні між 

декількома культурами, дають можливість визначити місце Л. Ердрік у контексті 

діалогу індіанської літератури та американського мейнстриму. 

 

2.2. На перехресті культурних просторів: світ романів Луїзи Ердрік 

 

У світлі сучасного інтересу до плюралістичної інтерпретації феноменів 

національної культури та необхідності перегляду літературного канону 

дослідження творчості корінних письменників є важливим завданням 

американістики. Луїза Ердрік, як знана американська письменниця, маючи у 

своєму родоводі іммігрантів з Німеччини, Франції та індіанців оджибве, 

найчастіше підкреслює індіанську складову, зауважуючи однак, що змішане 

походження накладає вагомий відбиток на її творчість. Упродовж останніх 

чотирьох десятиліть Л. Ердрік робить усе можливе, щоб донести до сучасного 
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читача позицію американських індіанців у національній культурі, яка протягом 

кількох століть обмовляла, ігнорувала або романтизувала їх. Водночас, жоден із 

романів Л. Ердрік не є спробою нав’язати читачеві «свою історію» чи розповісти 

про непорушні традиції індіанського народу, а радше концентрується на взаємодії 

культур у контексті США.  

У цьому підрозділі ми подаємо огляд творчості Л. Ердрік, щоб окреслити 

контекст для подальших розвідок, пов’язаних із транскультурними особливостями 

просторової архітектоніки18. Навіть стислий переказ сюжету, основних тем та ідей 

романів Луїзи Ердрік є складним завданням, оскільки її твори досить комплексні й 

одночасно порушують велику кількість тем – як загальнолюдських, так і 

актуальних для багатьох корінних народів, що проживають на території США. 

Численна група персонажів, які часто переходять з роману в роман, множинні 

наратори, нелінійність хронотопу та фрагментарність оповіді, поєднання 

постмодерністських технік письма та усної оповіді оджибве, зіткнення, 

переплетення, накладання, зрощення багатьох культурних елементів роблять 

романи Л. Ердрік складною конгломерацією сюжетних ліній, тем, проблем і 

героїв.  

Зважаючи на це, ми зосередились на огляді її романістики, торкаючись аспектів, 

що тематично та методологічно пов’язані з метою дослідження. Точками відліку, у 

такому разі, виступають часопросторові координати та будь-які формально-

змістові чинники, що вказують на культурні контакти. Ми прослідкували у 

загальних рисах, чи існує кореляція між простором, географією, місцем 

розгортання подій у романах Л. Ердрік та осциляцією персонажів між двома 

культурами. Це дає можливість говорити про посилення / послаблення 

транскультурних тенденцій. Зауважимо, що досліджувані простори можуть бути 

реальними, вигаданими та уявними. Взаємозв’язок реальної топографії, 

вигаданого світу літературних творів Л. Ердрік, а також міфічних просторів 

оджибве й інших культур утворює цілісну картину світосприйняття мисткині. 

 
18 У доробку письменниці, як уже зазначалося, окрім романів є також мемуари, тревелог, оповідання, збірки віршів, 

твори, написані у співавторстві з її колишнім чоловіком. Повний перелік робіт Л. Ердрік міститься у додатку 1. 
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Створений письменницею художній часопростір часто порівнюють із 

Йокнапатофою19 Вільяма Фолкнера. Адже в романах Л. Ердрік спільна географія 

(спільний простір), система перехідних персонажів і сюжети перетинають 

текстові межі творів, у результаті чого формується міжтекстова мережа зв’язку. 

Події більшості її романів відбуваються у вигаданій резервації оджибве на 

території Північної Дакоти, назва якої «Маленьке безконяччя»20 («Little No 

Horse») з’являється у сьомому однойменному романі. Л. Ердрік у примітках до 

цього твору зазначає, що це вигадана резервація, схожа на більшість резервацій 

оджибве. Такий збірний ландшафт емоційно близький авторці, проте його не 

можна ототожнювати з резервацією Черепашої Гори, до чиєї спільноти 

письменниця належить. Так само і містечка Арґус чи Плуто, що фігурують у 

кількох романах, навряд чи варто ототожнювати з Вопетоном у Північній Дакоті, 

де зростала Л. Ердрік. Сама письменниця в одному з інтерв’ю зазначає: «Я 

виросла у Північній Дакоті серед ініданців дакота та оджибве, а також в оточенні 

людей з маленького містечка Вопетон. Письменники не мають багато вибору щодо 

матеріалу. Ми повинні писати про те, що виходить природно, що нас цікавить. Я 

теж це роблю» (Erdrich “How I write”). Ймовірно тому резервація, як типовий 

збірний географічний образ, так само як і топоси невеликих містечок Північної 

Дакоти та Міннесоти часто стають ареною розгортання подій романів. Тут варто 

також згадати й урбаністичний простір Міннеаполіса, який все частіше 

з’являється в її творах.  

Американські науковці П. Байдлер та Ґ. Бартон вважають, що у більш ніж 

фолкнерівській складності та заплутаності романів Л. Ердрік, яку відмічають 

читачі та критики, можна віднайти взаємозв’язки, візерунки, що повторюються, 

образи, які закликають читачів звернути увагу на зв’язок та упорядкованість 

 
19 Йокнапатóфа (англ. Yoknapatawpha [jɒknəpəˈtɔfə]) – вигаданий та описаний американським автором Вільямом 

Фолкнером округ Йокнапатофа, що служить місцем розгортання подій багатьох його романів. Географічно ця 

територія знаходиться на північному заході Міссісіпі. З цим простором, що переходить з роману в роман, мігрують 

персонажі та сюжети. Назва «Йокнапатофа» походить від двох слів з мови індіанців чікасо й означає «розколоти 

землю». Назва може натякати на характер географічного ландшафту, розділеного річкою Таллахатчі на плантацію 

та гористу місцевість, або поділ на чорних та білих як атрибут і наслідок рабовласництва. В. Фолкнер у романі 

«Авесалом, Авесалом!» навіть вміщує мапу округу (Gradisek). 
20 Переклад Оксани Шостак. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


96 
 

 
 

посеред видимого хаосу (Beidler & Barton 5). У 1999 р. дослідники видали, а в 

2006 р. були змушені перевидати надзвичайно корисну для поціновувачів 

творчості Л. Ердрік роботу «Посібник читача з романів Луїзи Ердрік» («Reader's 

Guide to the Novels of Louise Erdrich») через високий читацький попит, а також 

через те, що за сім років авторка написала ще чотири романи, які не згадувались у 

першому виданні: «Останній звіт про дива в Маленькому Безконяччі» (2001 р.), 

«Співочий клуб майстрів-м’ясників» (2003 р.), «Чотири душі» (2004 р.) та 

«Мальований барабан» (2005 р.). Таким чином, робота охоплює 10 романів 

письменниці, створених до 2005 р., і має на меті допомогти читачеві не загубитись 

у складних переплетіннях родинних стосунків персонажів, які часто мігрують із 

роману в роман, нелінійних хронологічно заплутаних сюжетах, множинних 

нараторах, реальних, вигаданих та уявних світах. Автори «Посібника…» 

пропонують читачеві стислий хронологічний виклад подій, перелік усіх 

персонажів, глосарій слів мовою оджибве, які авторка вплітає у канву своїх творів, 

а також географію всіх романів, подану у вигляді мапи з поясненням, яка 

накладається на реальну географію США. 

Мапа, яку уклали П. Байдлер та Ґ. Бартон, в основному відтворює топографію 

Північної Дакоти, оскільки більшість подій перших 10 романів Л. Ердрік 

накладаються на географію цього штату та іноді сягають кордону з Міннесотою й 

Канадою. Дослідники відзначають, що деякі з містечок є реальними й відомі 

кожному, хто знає цю місцевість: Уїллістон, Мінот, Девілс Лейк, Гранд Форкс, 

Фарго (разом із Західним Фарго та Мурхед, що на іншому березі Червоної Річки в 

Міннесоті). На мапі відмічені навіть найменші населені пункти, через які пролягає 

шлях героїв Л. Ердрік (Сент-Джон, Коламбус і Ботіно, Пембіна), та шляхи 

сполучення, якими мандрують герої: шосе 30 і I-29. Однак не зображені села й 

міста, які знаходяться в інших штатах, такі як Обердін (штат Південна Дакота), 

Міннеаполіс – Сент-Пол (Міста-близнюки), Сілвер-Бей (штат Міннесота), а також 

Вінніпег (провінція Манітоба, Канада). Ретельно вирахувавши можливе 

географічне розташування вигаданої резервації (яке хоч і неточно, але 

відтворюється з роману в роман), дослідники позначають його приблизно там, де 
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знаходиться індіанська резервація Черепашої Гори, у центрально-північній 

частині штату Північна Дакота (Beidler & Barton 10). 

Два вигадані містечка з непевним географічним розташуванням зустрічаються у 

перших 10 романах. Це Хупданс, яке то знаходиться за межами резервації 

(«Сліди»), а то на її території («Палац Бінго», «Мальований барабан»). Вигадане 

містечко Теоболд («Сліди») також знаходиться неподалік резервації. Взагалі 

складно визначити місцезнаходження таких локусів, як монастир Святого Серця 

та кілька інших, а також містечко Арґус, яке в різних романах має різну локацію. 

П. Байдлер і Ґ. Бартон вважають, що прототипом Арґуса може бути реальний 

Арґусвіль, який знаходиться неподалік Фарго. Часто в романах Л. Ердрік ці два 

містечка згадуться в одному контексті. 

Окресливши геотопографічні орієнтири реальних та уявних просторів романів 

Л. Ердрік, зупинимося детальніше на кожному з творів і прослідкуємо крізь 

призму просторовості взаємодію різних культур та ймовірну еволюцію цієї 

взаємодії. Перші романи письменниці зазвичай відносять до циклу (тетралогії) 

про індіанців Північної Дакоти. Перший з них – «Любовні чари» («Love 

Medicine», 1984 р., розширена версія перевидана у 1993 р.). Заплутана історія 

трьох поколінь чотирьох індіанських і метисних родин: Кашпо, Моррісей, 

Ламартін, Лазарр – від 1930-х до 1980-х рр. Окремі історії, розказані сімома 

нараторами лише наприкінці твору, складаються в один величезний пазл. Події, як 

і в інших романах циклу, відбуваються на території неназваної резервації оджибве, 

яку, як уже згадувалося, співвідносять із реальною резервацією Черепашої Гори 

індіанців чіппева – племені, дійсним членом якого є Луїза Ердрік.  

Багато дослідників вважають, що «Любовні чари», разом із «Королевою 

буряків», «Слідами», «Палацом Бінго» та «Останнім звітом про дива у 

Маленькому Безконяччі», становлять тетралогію. Їх пов’язують як персонажі, що 

мігрують із роману в роман та мають стосунок до родинних кланів Кашпо, 

Піладжер і Морісей, так і місце дії – вигадана резервація у Північній Дакоті та 

місто Арґус, яке знаходиться поруч. Забігаючи наперед, зазначимо, що від початку 

творчості у багатьох текстах Л. Ердрік буде повертатися до тієї самої резервації та 



98 
 

 
 

деяких своїх героїв, а отже, майже всі її романи, за винятком «Жінки-Антилопи», 

«Круглого дому», «ЛаРоуз», «Майбутнього дому живого бога», а також творів для 

дітей, можна вважати сагою про індіанців Північної Дакоти. 

У наступному романі тетралогії – «Королева буряків» («The Beet Queen», 

1986 р.), що вийшов двома роками пізніше, – Л. Ердрік розширює межі свого 

вигаданого світу, який тепер сягає містечка Арґус, Північна Дакота. Він у творі 

знаходиться неподалік від тієї самої резервації з «Любовних чарів». Роман 

«Королева буряків» оповідає про пригоди кількох персонажів змішаного 

індіанського та європейського походження з попереднього твору та їхні взаємини з 

Мері й Карлом Адар упродовж сорока років. Змішане походження авторки 

проявляє себе у відсутності типового для текстів індіанських митців зображення 

тем расизму, бідності й культурних конфліктів. Усі герої роману – білі, індіанці й 

метиси – перебувають в однаковій економічній ситуацій і займають соціально чи 

культурно маргінальні позиції. Вочевидь, саме через культурні взаємозапліднення 

та взаємоперетини американці європейського походження набувають рис, 

притаманних індіанцям, як-от вкоріненість у землі або індіанський трикстеризм.  

Якщо в «Королеві буряків» події відбуваються напередодні Другої світової 

війни, то наступний роман циклу – «Сліди» («Tracks», 1988 р.), який вийшов ще 

через 2 роки, – демонструє, як виглядає резервація на початку ХХ ст. (з 1912 до 

1924 рр.). Це період втрати індіанських земель і формування резервації як 

простору відчуження індіанців. Оскільки твір «Сліди» хронологічно передує двом 

першим романам тетралогії, він розповідає передісторію деяких персонажів, що 

фігурували в попередніх текстах (Лулу Ламартін, Мері Кашпо), а також інших 

героїв, які всі разом належать до чотирьох родин індіанців анішинаабе, пов’язаних 

між собою. Утворення нових топографічних і культурних кордонів неминуче 

зумовлює конфлікти між білими американцями та корінними індіанцями, чиє 

життя перетворюється на постійну боротьбу не лише за втрачені землі, але й за 

культурне та часто фізичне виживання. Зіткнення культур проявляє себе через 

протистояння між традиційним індіанським поглядом на світ і католицькою 

системою світобачення.  
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«Палац Бінго» («The Bingo Palace», 1994 р.) – четверта частина тетралогії 

Л. Ердрік про індіанців Північної Дакоти. У цьому творі авторка переносить свого 

читача у 80-ті рр. ХХ ст., змальовуючи зміни, які відбуваються з резервацією та її 

спільнотою. Простір резервації набуває сьогоднішнього вигляду, характерною 

рисою якого стають ігрові заклади й занедбані будинки, абияк збудовані урядом. У 

центрі сюжету – наймолодші члени родин зі спільноти оджибве, з якими читачі 

вже знайомі з попередніх романів циклу. Ліпша Морісей і Ліман Ламартін – 

сучасні молоді американці. Це нове покоління корінних американців, вони є 

споживачами та продуктами популярної культури. Тим часом традиційний 

світогляд стає артефактом, який ризикує зникнути разом із найстаршим 

поколінням племені. Шаманізм, магічні здібності, вкоріненість у землю та 

культуру поступово змінюються споживацьким поглядом на життя та резервацію. 

Таким чином, одним із важливих акцентів твору є конфлікт між прагненням 

зберегти традиційні цінності й намаганнями знайти способи фінансового розвитку 

резервації. Серед інших важливих тем – онтологічна маргінальність індіанця в 

умовах сучасного світу. У цьому романі герої Л. Ердрік знову повертаються на 

берег озера Матчіманіто, землю Флер Піладжер. Цей локус залишається одним із 

наймістичніших в усій тетралогії. У творі «Сліди» в озері жив водяний дух, з яким 

мала зв’язок Флер. У «Палаці Бінго» Флер, що відома як Mindemoya («стара 

жінка» мовою оджибве) продовжує володіти магічними силами. Після довгих 

років життя у місті Сент-Пол Флер повернулася до резервації та відновила право 

володіння родинною землею, виграючи в азартні ігри за допомогою своїх 

магічних сил. Отже, роман, який на перший погляд видається історією про 

любовний трикутник, насправді оповідає про збереження індіанцями оджибве 

своєї племінної культури й пошуки сучасними індіанцями власного місця у цій 

культурі. 

Наступний твір Л. Ердрік «Казки про жагуче кохання» («Tales of Burning 

Love», 1996 р.) хоч і не вважається частиною тетралогії, проте зберігає очевидний 

зв’язок із попередніми текстами. Він починається з тієї самої хуртовини, під час 

якої загинула Джун Кашпо в 1981 році. Головним героєм є Джек Мозер – чоловік, 
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після зустрічі та дивного одруження з яким Джун потрапила у сніговий шторм. 

Головні героїні цього роману – інші 4 дружини Джека Мозера, які дивним чином 

усі разом опиняються у сніговому полоні й, намагаючись не замерзнути на смерть, 

переповідають одна одній, як почались і закінчились їхні історії кохання до 

Джека. Цього разу події відбуваються в містечку Фарго, неподалік резервації. 

Переважно євроамериканський простір, що географічно близький до резервації, є 

місцем «зустрічі» білої Америки й оджибве, де різноманітні за якістю та 

подовженістю контакти є буденним явищем. На перший план у творі виходять білі 

американці, тим часом як відсилання до оджибве залишаються на другому плані, 

але далекі від того, щоби бути непоміченими. Змальовуючи життя людей на 

помежів’ї культур, роман артикулює проблеми етнічної ідентичності, що постають 

там, де герої корінного походження втрачають зв’язок із резервацією та культурою 

оджибве. У випадку окремих персонажів це виражається у небажанні визнати своє 

індіанське походження й примиритися з ним. Окрім того, що властивості 

контактної зони проявляють себе через вплив на життя персонажів, простір і сам 

набуває гібридних рис. Саме тому, незважаючи на те, що Фарго не можна назвати 

індіанським простором, тут, окрім матеріалістичної орієнтації, є місце для дива та 

трикстерських випадковостей. 

Головна метафора наступного роману Л. Ердрік «Дружина-антилопа» («The 

Antelope Wife»21), який вийшов у 1998 р., – традиційне індіанське плетиво з бісеру, 

що уособлює життєві хитросплетіння, які протягом довгих поколінь єднають, 

зіштовхують та розділяють людей. У цьому творі Л. Ердрік, як завжди, звертається 

до тем палкої любові, родинних взаємин, провини, історичної травми й містичних 

поворотів долі. Серед центральних персонажів є дві нові (порівняно з 

попередніми романами авторки) родини оджибве – Шавано та Рой, чиї родоводи 

 
21 Цікавим є той факт, що Л. Ердрік майже повністю переписала та перевидала у 2016 р. роман «Дружина-

антилопа» («The Antelope Wife») під зміненою назвою «Antelope Woman» («Жінка-антилопа»). Переписаний роман 

стає більш лінійним, події відбуваються у хронологічному порядку, прояснюються деталі, які в оригінальному 

романі були доволі нечіткими або незрозумілими. Головна перебудова, що лежить в основі трансформації тексту, – 

це нова перспектива погляду на одну з протагоністок, як свідчить змінена назва твору. «The Antelope Wife» стає 

«Antelope Woman», стверджуючи жіночу незалежність і нескорену природу, що вказує на феміністичну 

реінтерпретацію твору авторкою, яка давно відома як одна з найяскравіших представниць американської жіночої 

літератури. 
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впродовж 100 років невіддільно переплітаються не лише між собою, але також із 

тваринним світом антилоп і родом американського солдата Скрентона Роя, котрий 

в ХІХ ст. брав участь у знищенні індіанського поселення. Нелінійність наративної 

структури, множинна нарація та магічний реалізм, як одні з характерних ознак 

творів авторки, активно проявляють себе в цьому романі. Примітно, що до 

традиційного наративного багатоголосся Л. Ердрік додає ще й голос пса, який 

переповідає своє бачення реальності. «Жінка-антилопа» – перший роман 

Л. Ердрік, у якому сучасні події відбуваються в місті. Міннеаполіс, або 

Gakahbekong, як його називають герої-індіанці, постає топографічною 

надбудовою, вкоріненою в історії індіанської землі. Перетини та накладання 

різноманітних смислових пластів стирають межі між культурами, між минулим і 

майбутнім, між міфічним і реальним, і навіть між людським і тваринним світами.  

У романі «Останній звіт про дива у резервації Маленьке Безконяччя» («The Last 

Report on the Miracles at Little No Horse», 2001 р.) Л. Ердрік знову повертає читача 

на територію вигаданої резервації у Північній Дакоті, яка фігурувала в «Любовних 

чарах», «Слідах», «Королеві буряків», «Палаці Бінго», «Казках про жагуче 

кохання». Саме з цього твору дізнаємося, що резервація має назву «Маленьке 

Безконяччя». Письменниця зображує життя кількох поколінь упродовж майже 

100 років (із типовим для Л. Ердрік нелінійним характером оповіді), залучаючи 

персонажів, які вже з’являлися на сторінках попередніх романів (зокрема, Сестра 

Леопольда, Нанапуш, Лулу Ламартін, Флер Піладжер та ін.). Це дає змогу 

говорити про те, що перед нами нова частина саги про індіанців Північної Дакоти. 

Сюжет твору обертається навколо священника резервації Отця Дамієна Модеста, 

який 84 роки приховує, що насправді є жінкою на ім’я Аґнес ДеВіт (вона ж Сестра 

Сесилія). Упродовж майже сторіччя в резервації Дамієн-Аґнес стає свідком 

історичних катаклізмів, які стрімко змінюють життя індіанців: спустошлива 

епідемія грипу 1919 року, періоди голоду, загарбання індіанських земель білими, 

бідність, алкоголізм, будівництво казино й культурна дезорієнтація. Окрім того, 

життя священника тісно сплітається з долями вже знайомих читачеві Кашпо, 

Ламартінів, Лазарів, Морісеїв, Піладжерів, сповненими особистими трагедіями, 
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скоєними злочинами та пристрастями. Палкий послідовник католицької віри 

Отець Дамієн присвячує себе наверненню індіанців резервації у християнство, не 

помічаючи, як сам переймає духовність і мудрість оджибве й знаходить баланс 

між двома світоглядними концепціями. Серед кола проблем, які окреслює 

авторка, – боротьба та єдність індіанського й католицького світоглядів, 

традиційного індіанського способу життя й американської сучасності, чоловічого 

й жіночого. У результаті вимальовується неповторне зрощення на перший погляд 

антагоністичних елементів, яке захоплює як змістові, так і формальні компоненти 

твору. 

У романі 2003 р. «Співочий клуб майстрів-м’ясників» («The Master Butchers 

Singing Club») Л. Ердрік звертається до німецької частини свого родоводу та, хоч і 

ненадовго, але розширює межі власного уявного світу, щоб прослідкувати шлях 

головного героя твору м’ясника Фіделіса Вальдфогеля з його європейської 

батьківщини на американську землю та життя його родини у вже знайомому 

читачам містечку Арґус у Північній Дакоті. Незважаючи на те, що твір 

просякнутий відсилками до німецької культури й історії, а співочий клуб, 

організований Фіделісом у м’ясній лавці, – це втілення туги за Німеччиною та 

прагнення зберегти традиції на новій землі, у романі є місце і для інших культур. 

Окрім іммігрантів з Німеччини, у місті Арґус є жителі польського походження, 

серед яких – головна героїня Дельфін Ватцка, і корінні американці, як-от ветеран 

Першої світової війни Сайпріан Лазар або стара Півторакроку. Як влучно зазначає 

в рецензії на цей твір критик Бонні Ґрір, «тут приклад тієї самої аксіоми, що 

кожний американець сплітає історію багатьох предків, які приїхали з різних 

берегів у новий наратив на великих відкритих просторах Заходу» (Greer). У 

романі знаходять вираження трагічні події двох світових війн. Авторка передає не 

лише травматичний досвід німців та американців, ветеранів Першої світової 

війни, але й особливо гостро зображує контроверсійність ситуації, в якій 

опинилися німецькі іммігранти в Америці під час Другої світової війни22. В 

 
22 Дід Л. Ердрік воював у Першій світовій війні на боці Німеччини, його сини брали участь у Другій світовій війні 

на боці США. 
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образах синів Вальдфогеля, що воюють по різні боки барикад, Л. Ердрік 

метафорично зображує, як, опинившись між двох вогнів, німецькі іммігранти на 

певний час змушені відмовитися від своєї культурної спадщини, традицій і 

заглушити німецьку частину власної ідентичності. Оповідаючи про історичну 

травму однієї гілки свого родоводу, авторка звертається й до іншої – так, у романі 

знаходить відлуння трагічна історія масового вбивства індіанців біля Вундід Ні. У 

дивному «світі, де м’ясники співають як янголи» (ММСК) наявні класичні мотиви 

творчості Л. Ердрік: неочікувані повороти сюжету, переплетіння доль, родин, 

культур, калейдоскопічна наративна структура. Однак, на відміну від попередніх, 

цей твір є найбільш реалістичним, майже без звичної магічності й міфологічності, 

що можна пов’язати з більш високим рівнем матеріалістичності 

євроамериканського світогляду (що лежить в основі роману) порівняно зі 

світоглядом корінних народів Америки, що вплетений у більшість попередніх 

творів. 

Майже кожен роман Л. Ердрік – це історія, в якій шляхи та простори індіанців 

оджибве перетинаються з євроамериканцями або навпаки. Геофізичний ландшафт 

зіткнення / перетинання культур бачиться ними з різних світоглядних позицій. 

Якщо для одних – це «дикі» землі, якими варто заволодіти та з яких можна 

нажитися, то для інших – це земля предків, центр генетичної пам’яті й духовності. 

З цього конфлікту інтересів і виростає драма, що вперше постає у «Слідах» і 

отримує своє продовження у творі «Чотири душі» («Four Souls»). Роман, що 

вийшов у 2004 р., оповідає про втрату, помсту та покарання, які дивовижним 

чином перетворюються на прийняття і любов. Вирушаючи пішки з резервації до 

Міннеаполіса, Чотири Душі (духовне ім’я матері, що його бере собі протагоністка 

Флер Піладжер) виходить на шлях помсти лісозаготівельному барону Джону 

Джеймсу Мозеру (John James Mauser) за незаконно загарбані родові землі. Але те, 

що починається як помста, закінчується шлюбом, народженням аутичного 

хлопчика і, врешті, поверненням Флер до резервації та зціленням / відновленням 

себе. Просторові й часові координати в цьому романі іноді постають досить 
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туманно23, зокрема й через трьох нараторів, які по черзі зі своїх локацій 

оповідають власне бачення подій, які відбуваються з Флер, а також історії з 

власного життя. Однак очевидно, що одна з центральних проблем твору – 

трансформація смислів, які означують корінний простір, внаслідок взаємодії 

культур, контактною зоною для яких цей простір стає. Зміна ландшафту під 

впливом «цивілізації», індіанські землі, що стають товаром для купівлі-продажу 

не лише для білих, але й для самих індіанських спільнот, – усе це розхитує й без 

того нестабільні світоглядні основи корінного населення.  

Наступний роман Л. Ердрік «Мальований барабан» («The Painted Drum», 

2005 р.) належить, як вважають критики, до жанру магічного реалізму. І хоча 

майже всі твори авторки містять магічні й міфологічні елементи, найчастіше 

всотані з культури індіанців анішинаабе, у цьому тексті містичне лежить в основі 

тематики твору. Три сюжетні лінії «Мальованого барабана» обертаються навколо 

ритуального барабана оджибве. Зроблений зі шкіри бізона, барабан містить кістки 

трагічно загиблої доньки майстра, який його виготовив. Містична історія старого 

майстра Шавано та створення барабана, що здатен як зцілити, так і занапастити 

життя, – одна з центральних оповідей твору. Історія Фай Траверс, яка знайшла 

вивезений барабан під час оцінки маєтку в Нью-Гемпширі й відчула загадкове 

невимовне бажання повернути його «додому», а також історія індіанських дітей у 

резервації, які вижили завдяки його музиці, – дві інші лінії концентричного 

сюжету твору. Достатньо складно встановити часові межі подій, які відбуваються 

в романі, через характерний для стилю авторки нелінійний хронотоп. Однак 

можна зрозуміти, що найвіддаленіші в часі події стосуються початку ХХ століття, 

а найближчі – на початку двотисячних. Л. Ердрік розширює географічні кордони 

свого вигаданого світу, і місце дії переноситься в Нью-Гемпшир, щоб знову 

повернутися разом зі шкіряним барабаном на місце, де його виготовили, у 

резервацію. Вчергове цей твір можна легко пов’язати з циклом романів про 

індіанців Північної Дакоти, не лише через те, що частина подій відбувається в 

 
23 Як встановлюють у своєму «Путівнику..» Д. Байдлер та Ґ. Бартон, виходячи з інших романів саги, події роману 

«Чотири душі» відбуваються з 1919 р. й тривають до 1933 р. 
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резервації, але й тому, що тут знову зустрічаються герої, які належать до різних 

поколінь або є родичами, коханцями, друзями / недругами родин із попередніх 

творів (Шавано, Піладжер, Татро). Окрім ідеї впливу вчинків окремих індивідів на 

життя майбутніх поколінь, яка проходить крізь усі твори Л. Ердрік, особливе місце 

в цьому романі займає мотив зцілення через страждання. Містична музика 

барабана метафорично зображує шлях до зцілення, який можна віднайти, 

переживши травматичні події минулого, смерть близьких, драматичні втрати. 

Одним із центральних концептів, який періодично фігурує у творі, є помежів’я – 

вільний простір між речами – Zwischenraum.  

У романі «Голубина чума» («The Plague of Doves», 2009 р.), фіналісті 

Пулітцерівської премії, як і в «Мальованому барабані», увага акцентується на темі 

вчинків і їх наслідків, відлуння яких вчувається через багато поколінь, а також 

справедливої розплати за них. Реальна історія лінчування у 1911 р. трьох 

невинних індіанців оджибве, підозрюваних у вбивстві білої родини, лягла в 

основу сюжету, що, класично для Л. Ердрік, складається в цілісну картину лише 

наприкінці. У романі фігурують знайома резервація оджибве в Північній Дакоті й 

містечко Плуто, де, крім індіанців, живуть вихідці з Франції та Норвегії. Чотири 

наратори оповідають про те, як історичне минуле двох територій, що ґрунтувалося 

на етнічному протистоянні й дискримінації індіанців, перетворюється на 

теперішнє, в якому перетнулись і змішались кров, культури, роди й долі24. 

Критики зазвичай пов’язують роман «Голубина чума» з двома наступними 

творами Л. Ердрік – «Круглий дім» («The Round House») та «ЛаРоуз» – і 

вважають, що ці романи становлять трилогію «Про справедливість», засновану на 

темі «злочин-розплата». Ще одна спільна риса всіх трьох творів – це те, що вони 

більшою чи меншою мірою є також романами про дорослішання. Так, рушійною 

силою оповіді в романі «Круглий дім» (що вийшов у 2012 р. та завоював одну з 

 
24 Якщо поглянути на головних героїв роману «Голубина чума» та їхнє етнічне походження, бачимо, що суддя 

Антон Безіл Коттс – наполовину оджибве, наполовину білий, його змішане походження допомагає йому легше 

орієнтуватися у складеному гібридному законодавстві регіону. Корвін Піс – також метис. Дядько Ворен Вольд – 

убивця, білий американець німецького походження, Корделія Локрен, дитина, що вижила після вбивства, – біла 

американка, упереджено ставиться до індіанців, оскільки вважає, що оджибве вбили її родину. Мошум («дідусь» 

мовою оджибве) – індіанець. 
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найпрестижніших літературних премій США – Національну премію з художньої 

літератури) є намагання хлопчика-індіанця Джо з племені оджибве з’ясувати 

обставини зґвалтування матері. Головний герой гостро переживає сімейну кризу, 

повільне фізичне та психологічне одужання матері й одночасно проходить 

складний шлях дорослішання і становлення власної особистості. Незважаючи на 

те, що події в основному відбуваються в резервації у наш час, роман зображує 

активне зіткнення білого та індіанського світів і культур, не лише через антагонізм 

злочинець (білий) – індіанка (жертва), а й порушуючи теми історичної 

справедливості, маргінальності корінних американців, кордонів між культурними 

просторами. Варто відзначити, що чи не вперше, порівняно з іншими текстами 

Л. Ердрік, оповідь ведеться від першої особи-протагоніста Джо. Твір 

сприймається як історія про пошуки власного «я» та формування ідентичності. 

Роман «LaRose» («ЛаРоуз»), що вийшов у 2016 р. й отримав схвальні рецензії 

критиків, вчергове є переплетенням родових стосунків кількох поколінь індіанців 

оджибве й білих американців, які живуть у різних часових вимірах у резервації та 

поза нею. Кожен часовий пласт актуалізує власний сюжет і має свого 

протагоніста. Двоє з них пов’язані не лише кревно, але й духовно, що 

відображається в однаковому імені – ЛаРоуз. Перша  ЛаРоуз – індіанська дівчина, 

чиє життя – постійний шлях утеч, переслідувань і примусових повернень. Друга 

сюжетна лінія – це історія хлопчика Ландро, його втечі з інтернату в пошуках 

дому. Третя й головна оповідає про нещасний випадок, що стався на території 

резервації в наші дні, в якому від руки вже дорослого Ландро гине п’ятирічний 

хлопчик. Глибока провина й закони оджибве змушують Ландро та його дружину 

віддати батькам загиблої дитини власного сина ЛаРоуза, який до всього є 

нащадком першої ЛаРоуз і володіє її знахарськими силами та знаннями, що 

передавалися з покоління в покоління. Окрім проблеми провини та справедливості 

в традиційному розумінні індіанців оджибве, важливою у творі є й проблема 

травматичного досвіду кількох поколінь індіанських дітей у школах-інтернатах. 

«Майбутній дім живого бога» («Future Home of the Living God»), що з’явився у 

2017 р., кардинально відрізняється від попередніх творів. Це перший роман 
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Л. Ердрік у жанрі дистопії. Написаний як щоденник головної героїні – вагітної 

жінки Сідар Хок Сонгмейкер (Cedar Hawk Songmaker), адресований її ще не 

народженій дитині, роман оповідає про світ на порозі апокаліпсису, де еволюція 

почала рухатись у зворотному напрямку. Крім того, сюжет роману має порівняно 

лінійну структуру з невеликою кількістю флешбеків і обертається навколо спроб 

Сідар втекти та сховатися від репресивної системи контролю, яка переслідує 

фертильних жінок. При цьому роман трансформує класичну для корінних 

американців дихотомію резервація / місто так, що місто виходить на перший план, 

тим часом як резервація стає вторинним топосом. Протагоністка – жінка 

індіанського походження, яку вдочерили та виховали в місті Міннеаполіс двоє 

білих «лібералів» Сера та Глен Сонгмейкери. Оскільки рідна сім’я Сідар живе на 

території сусідньої резервації, Сідар робить спроби розшукати свою біологічну 

матір, відновити родинні зв’язки й віднайти основи власної культурної 

ідентичності. Очевидно, що в цьому романі взаємини і взаємоперетини 

євроамериканської та індіанської культур набувають нового звучання. 

Окремо варто згадати цикл творів для дітей і юнацтва «Будинок із березової 

кори» («The Birch Bark House», 1999 р.), до якого входять однойменний роман, а 

також романи «Гра в мовчанку» («The Game of Silence», 2005 р.) та «Рік 

дикобраза» («The Porcupine Year», 2008 р.), що оповідають історії з життя 

індіанської дівчинки Омакаяс, яка мешкає на одному з островів Озера 

Верхнє (Lake Superior). У цьому циклі Л. Ердрік змальовує традиційний спосіб 

життя оджибве до появи в їхньому світі білих людей (chimookomanag), перші 

контакти з ними (приблизно в 1850 р.) та трагічні наслідки цих контактів. У 

продовженні серії романи «Чікаді» («Chickadee», 2012 р.) і «Макунс» («Makoons», 

2016 р.) оповідають про синів-близнюків Омакаяс і міграцію їхньої великої 

родини з лісів Міннесоти до великих рівнин Дакоти. 

Таким чином, зробивши короткий огляд романів Луїзи Ердрік, ми можемо 

помітити, що синтез корінних традицій та євроамериканського бекграунду 

письменниці, який провокує гібридність ідентичності й художнього світу, 

проявляє себе на всіх рівнях її поетики: мови, сюжету, композиції, системи 
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персонажів. Огляд романів Л. Ердрік продемонстрував посилення 

транскультурних тенденцій у її творчості. На нашу думку, в першу чергу 

гібридність віддзеркалюється у просторі. Транскультурні спрямування до 

зближення, перетину, взаємонакладання різних як геофізичних, так і культурних 

просторів, що призводять до змішування ідентичностей, культурних елементів та 

епістем, активно проявляють себе через просторову архітектоніку текстів і 

ключові геокультурні образи. Щоб детальніше послідкувати особливості таких 

проявів, ми зосередимося на трьох останніх, найменш досліджених на сьогодні 

романах Л. Ердрік: «Круглий дім», «ЛаРоуз», «Майбутній дім живого бога». 

Однак для того, щоб прослідкувати, чи відбувається еволюція на рівні 

архітектоніки або окремих просторових образів у діахронічному зрізі, ми 

вважаємо за доцільне порівняти романи, що досліджуються, з попередніми 

творами Л. Ердрік, у яких ті самі образи та характеристики проявляються 

найактивніше.  

 

2.3. Місто та резервація. Бінарність і помежів’я в романі «Майбутній 

дім живого бога» 

 

В історії обох Америк різні процеси встановлення кордонів спричинили 

настільки драматичні зміни, що вони перерозподілили геополітичні, 

соціокультурні та дискурсивні ландшафти материків і змінили хід історії. Тим 

часом як вільний і безмежний простір континентів поступово перетворювався на 

окремі обмежені території, корінні народи завжди були людьми, яких найбільш 

болісно «перетинали» кордони. Поряд із тим, що процеси перерозподілу 

геофізичного простору Америки все ще тривають, що очевидно з політичних і 

правових суперечок, продовжують існувати також і символічні кордони, які 

розбивають просторову реальність корінних американців на два окремих топоси: 

резервація та місто. Перший стереотипно сприймається як природний для 

корінних американців, а другий – як ворожий. Незважаючи на те, що понад дві 
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третини корінних американців США живе у містах (США Census Bureau, 2010), їх 

рідко асоціюють із урбаністичним простором. Індіанці в стереотипних уявленнях 

інших американців проживають здебільшого в резерваціях, поближче до природи і 

навряд чи в місті. Така «невидимість» корінного населення Америки у містах 

може розглядатись як рудимент колоніальної стратегії зображення іншого, яка 

умовно закріплює за міським простором значення «цивілізованого» та 

«прогресивного», а корінних жителів пов’язує з сільською місцевістю й 

периферією. Таким чином, бінарна опозиція між містом і резервацією постає як 

символічний кордон між «Я» та «Іншим», «цивілізованими білими» й «відсталими 

аборигенами»25. Корінні митці й мислителі повсякчас прагнуть переосмислити та 

переокреслити американський простір, щоб побороти колоніальні кордони, які 

реально чи символічно утримували їх на маргінесі, про що свідчать дослідження 

корінного урбанізму Л. Фурлан, Д. Форбса, Д. Ґамбера, Е. Ґеррутт, М. Ґомен, 

К. Волтерс, К. Міллер, К. Пітерса та С. Лобо. Дослідження творчих доробків 

корінних письменників може поглибити розуміння механізмів, за допомогою яких 

вони здатні деконструювати кордони та відновити свої права в геофізичному й 

культурному просторі Америки. 

 Хоча Л. Ердрік давно є мешканкою мегаполіса, вона рідко обирала 

урбаністичний простір для своїх романів, надаючи перевагу натомість містечкам 

та індіанській резервації. Вигадана резервація в Північній Дакоті довгий час була 

критичним центром її художніх світів. З 21 роману26 авторка побіжно «заходить на 

територію» міста лише у творах «Чотири душі» та «Жінка-антилопа». 

 
25 Рудиментарна бінарна опозиція між периферійними корінними топосами та «цивілізованими просторами» 

(читати «містами»), заселеними євроамериканцями, може розглядатися як зображення символічного колоніального 

кордону. Однак, за словами К’яри Брамбілли, межа не повинна сприйматися виключно як фіксована лінія, а 

скоріше як нестабільний та мінливий простір (Brambilla 21). Дослідниця ставить під сумнів спрощене поняття 

кордону як лінії, що розділяє просторові бінарні опозиції, які розглядаються західною епістемологією як взаємно 

виняткові – з одним компонентом, більш привілейованим, ніж інший. К. Брамбілла шукає заміну концептові 

«межа» серед альтернативних просторово-часових топологій і бачить потенціал у терміні «bordercapes», який ми 

можемо перекласти як «ландшафт помежів’я». Він пропонує більш калейдоскопічну перспективу межового 

простору, що охоплює всі варіанти середовищ, дійових осіб і факторів, які формують цей простір (Brambilla 25). 

Ландшафт помежів’я перекликається з тим, що Едвард Соджа, американський географ-урбаніст, називає третім 

виміром або третім простором (thirdspace), у якому ідентичність набуває гібридного вигляду. Тому термін «межа», 

який акцентує бінарну опозицію, використовується в роботі для позначення міста та резервації, що розглядаються 

як відокремлені й взаємовиключні, тим часом як термін «ландшафт помежів’я» застосовується, щоб 

продемонструвати, як простори перетинаються й накладаються, формуючи помежів’я з широкого спектра змінних. 
26 Ідеться про її 16 романів для дорослих і 5 романів для дітей. 
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Узгоджуючись із індіанським досвідом минулого, в «Чотирьох душах» місто 

зображено похмурим, механічним і чужим для корінних американських героїв: 

«Далеко по полях вона чула, як місто шумить, коли вона наближалася, вдихаючи і 

видихаючи, як велика спляча тварина. Холод посилився. Швидкий звук коліс у 

сльоті викликав у неї запаморочення, і запах, який гаряче лився з дверних отворів, 

вікон і ґанків на задньому подвір’ї, змусив її затулити рота. <…> Рух механічних, 

випадкових речей викликав у неї напад нудоти. Будинки, що нагромаджувалися 

один на інший, завдавали болю її очам. Дивна відсутність рослинності бентежила 

її. Люди дивилися крізь неї, ніби вона була невидимою, допоки вона не подумала, 

що є просто хмариною, яка відбивається в потоці, і тоді хода її стала легшою» 

(Erdrich Four Souls "The Roads").  

У романі «Чотири душі» авторка представляє місто (Gakaabikaang мовою 

анішинаабе) як наріст-стратум на індіанській землі. Місто й земля знаходяться тут 

в опозиції. Так само Gakaabikaang протиставляється корінній землі в романі 

«Жінка-антилопа». Однак у цьому творі образ міста починає демонструвати певну 

амбівалентність, про що свідчать, зокрема, дослідження Л. Фурлан і Д. Ґамбера. З 

одного боку, місто зберігає негативні конотації, а з іншого, – переосмислює образ 

корінних американців як людей, які належать виключно до резерваційних 

просторів. Попередні романи та їх критичне осмислення дослідниками вказує на 

те, що Л. Ердрік стає на шлях трансформації просторовості й закладених у неї 

конотацій і культурних смислів, розширюючи межі резервації та порушуючи 

бінарність між топосами резервації та міста.  

В одному з останніх романів Л. Ердрік «Майбутній дім живого бога» така 

тенденція посилюється. Розглядаючи дихотомію місто / резервація з позицій 

індіанки, яка мешкає у місті, бачимо, що місто й резервація для корінних жителів 

перестають бути просторами відмінними, взаємовиключними, такими, що 

знаходяться в опозиції один до одного. Навпаки, в аналізованому романі Л. Ердрік 

ці топоси перетинаються за рахунок розмитих кордонів і культурної гібридності. 

Таким чином Л. Ердрік своїм твором підважує бінарне мислення, текстуалізуючи 
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ландшафт помежів’я за рахунок плинності (fluidity), гібридності (hybridity), а 

також подвійної належності (double-belonging).  

Перебування на межі, ні там і не тут, і там і тут («In-betweenness») постійно 

супроводжує просторово-часові візерунки роману. Головна героїня Л. Ердрік – 

вагітна метиска (як стає очевидно з чергового сюжетного повороту) у світі, який 

знаходиться на межі краху. Роман розпочинається з того, що вона вирішує знайти і 

відновити зв’язок зі своєю біологічною родиною. Тоді як сім’я прийомних батьків 

протагоністки, «білих лібералів» Сонгмейкерів, мешкає у фешенебельному районі 

міста Міннеаполіса, її біологічна родина проживає в резервації оджибве. Пошук 

біологічної родини метафорично втілює пошук коренів і відновлення зв’язку з 

корінною культурою, про яку Сідар знає лише з досить стереотипних уявлень 

прийомних батьків і відголосків особистого досвіду інших міських індіанців. Поза 

стереотипним «флером» корінної американки, який вона переймає із кліше про 

індіанців, Сідар є звичайною середньостатистичною американською жінкою. 

Відновивши стосунки з рідним домом і родиною в резервації, вона, звісно, не 

пориває зв’язку і з батьківським домом Сонгмейкерів. Сідар називає кожен із 

будинків своїм домом і мігрує між ними, не відчуваючи ні меж, ні обмежень, ні 

драматичних відмінностей, які могли б змусити її відчути себе сторонньою в будь-

якому з локусів чи топосів. Л. Ердрік вписує свою протагоністку в обидві 

просторові й культурні парадигми одночасно й демонструє її здатність вільно 

рухатися між культурою оджибве й американською культурою, між містом і 

резервацією, між родиною, яка її вдочерила, та біологічною родиною. Це все 

вказує на лімінальність, якою просочений роман. 

Лімінальність особливо активно проявляє себе через власний дім головної 

героїні. Він розташований на тихій вулиці, в «забутому провулку», що 

закінчується залізничним насипом, і якого «не торкнулися ні фешенебельне 

оновлення міських кварталів, ні злидні» (Erdrich Future Home September 1). 

Маргінальність домівки протагоністки окреслюється перебуванням на межі між 

урбаністичним пейзажем і територією, де царює дика природа: «Невикористану 

залізничну гілку на моєму задньому дворі ще не перетворили на велосипедну 
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стежку. Вона, замість того, зливається із зарослою та напівзанедбаною 

сортувальною станцією й кількома гектарами міського парку, що веде до пустки, 

яру, де поперепліталися виноградні лози, а далі – крутого обриву, що спускається 

до болотистої смуги на краю спокійного, майже схованого від усіх озера. Завдяки 

цьому зближенню різних просторів я завжди бачила велику кількість птахів і 

звірів, незвичну для людини, яка живе в місті» (Erdrich Future Home September 1). 

Цей дикий пейзаж згодом буде бачитись як зона свободи, коли всі міські локуси 

перетворяться на тюрми. На відміну від сусідів, які відокремлюються від дикої 

природи за високими парканами, протагоністка не має жодної огорожі, що дає їй 

можливість знаходитись у постійному контакті з живою природою. Незважаючи 

на те, що Сідар виросла в місті й має досить прагматичне ставлення до 

навколишнього міського простору, вона володіє знаннями корінних пращурів, які 

дають можливість вижити в дикій природі. У світі, що стрімко наближається до 

апокаліпсису, де місто перестає ефективно функціонувати й забезпечувати базові 

потреби жителів, такі як, наприклад, їжа, протагоністка, здається, готова 

звернутися до генетичної пам’яті корінних жителів континенту й використати ті 

джерела харчування, які природа може запропонувати. Проте важливо пам’ятати 

про можливу упередженість такої інтерпретації, оскільки вона схожа на кліше про 

індіанців як людей, близьких до природи та чужих у міському ландшафті. Однак 

текст Л. Ердрік не провокує бінарне мислення. Навпаки, з роману очевидно, що 

Сідар – людина, яка живе не за кордонами, а на помежів’ї між урбаністичним 

простором і диким ландшафтом, володіючи здатністю приймати й цінувати кожну 

просторову парадигму. 

Вибудовуючи концепцію ландшафту помежів’я (borderscape), К’яра Брамбілла 

наполягає на необхідності вирішити геополітичну проблему бачення простору в 

бінарних термінах, замінивши їх новою політикою становлення, заснованою на 

«плюритопічному» та «плюривокальному» трактуванні кордонів (Brambilla 29). 

Аналогічно Л. Ердрік у своїй книзі звертається до свідомості помежів’я й 

виходить за межі бінарного мислення, конструюючи лімінальність і перебування 

на пограниччі, ні там і не тут, і там і тут («In-betweenness»).  
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Далі розглянемо способи побудови просторової панорами роману. Через 

обмежений обсяг роботи, ми винесемо за дужки вплив жанру дистопії на 

просторовість тексту, а натомість зосередимося на взаємоперетинах і перехрестях 

резервації та урбаністичного простору як ключових топосів роману. Природно, що 

резервація й мегаполіс засновані на контрастних просторових моделях. А. Лефевр, 

який звертається до проблеми урбанізму й розглядає сучасне місто як продукт 

(Лефевр 9), вважає, що в урбаністичного простору є свої окремі риси: 

гомогенність – фрагментація – ієрархічність (Лефевр 12). Тут виникає питання 

щодо можливого епістемологічного конфлікту, оскільки, як зазначалось у 

підрозділі 2.2, для сприйняття простору корінними американцями фрагментація та 

ієрархічність простору не були епістемологічними даностями. 

У романі місто, як сучасна самобутня соціально-просторова форма існування 

людини, відзначається чіткими схемами, переплетенням інфраструктур і 

секційним характером. На перший погляд, воно контрастує з топосом резервації, 

що видається розконцентрованим відкритим обрисом ландшафтів і значимих 

локусів. Міський простір змальовано як лінійний і впорядкований за допомогою 

урбаністичної системи координат: назви вулиць, номери, різноманітні орієнтири. 

Роман демонструє, що, з одного боку, в густонаселеному просторі міста з великою 

концентрацією неоднорідних незнайомих індивідів можна легко стати непомітним 

і загубитися, а з іншого, – так само легко бути вистеженим і контрольованим. 

Резервація в романі, на противагу, вільна від геолокації, не обмежена глобальним 

позиціонуванням і навіть адресами. Л. Ердрік зображує її як простір, маркований 

не за допомогою точного картографування та назв, що є західною моделлю 

осмислення й володіння простором, а як мережу орієнтирів у свідомості місцевих 

людей. Коли протагоністка у пошуках дому біологічної родини виїжджає за межі 

структурованої урбаністичної схеми, не маючи знайомих їй орієнтирів, вона 

губиться. Організований за іншими моделями простір бентежить жінку і спочатку 

дезорієнтує її. «"Шукаєте Мері Поттс?" – "Нє, не знаю". – "Може, Цукерочка?" – 

жінка повільно піднімає одну руку, підтримуючи дитину іншою, і показує назад по 

тій самій дорозі. Сльози щипають очі. Тож, мабуть, сенсу ніякого, здаючи назад, 
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з’їжджаю з шосе. На душі стає гірко. Я, мабуть, зверну на кожному лівому 

повороті цієї дороги й перетну кожен міст і річку – скільки їх може бути? Чи це 

все одна річка, може, місцями більша й менша, що звивається, як змія? Чи є тут 

якесь поселення, окрім казино? Водонапірна вежа? Може, продовольчий магазин? 

Десь є місце, куди люди можуть прийти, щоб навчатися чи отримати медичну 

допомогу, яке, як я читала, нам гарантоване договором між урядом США та 

корінними націями?» (Erdrich Future Home August 9). Орієнтиром на цій землі 

виявляється громада, яка об’єднує розпорошений, але цілісний і 

нефрагментований простір. Відповідно, місто має інтенсивнішу внутрішню 

динаміку, тим часом як резервація демонструє більш високий рівень зв’язку з 

укоріненими тут мешканцями.  

Резервація змальована в романі як топос, що сповнений неперервної культурної 

життєздатності та властивої їй рішучої енергії. «"Індіанці весь час адаптувалися, 

починаючи ще з 1492 року, тому, я думаю, ми продовжимо адаптуватися". – "Але 

світ розвалюється на шматки". – "Він завжди розвалюється на шматки". – "Тепер 

інакше". – "Завжди по-різному. Ми пристосуємося"» (Erdrich Future Home 

August 9). Роман змальовує прагнення корінних американців, які, спромігшись 

вижити й адаптуватися протягом століть колоніальної експансії, геноциду й 

асиміляції, здатні не лише пережити черговий апокаліпсис, але й здобути 

політичну владу та боротися за повернення рідної землі. Таким чином, резервація 

зображена як осередок опору корінних народів, що має значний потенціал для 

культурного виживання й відродження.  

Втім, у романі місто та резервація не перебувають в опозиції одне до одного, 

оскільки зауважені відмінності між ними не мають визначального значення й не 

виконують контрастуючої функції. Жоден із топосів не є гомогенним, кожен із них 

амбівалентний, культурно неоднорідний і гібридний. 

Уривок, який дає початкове уявлення про місто Міннеаполіс у творі, зображує 

його напрочуд позитивно. Головна героїня описує місто з привітною атмосферою, 

щасливими людьми та розміреним, а не стрімким темпом життя. Незважаючи на 

передчуття катастрофи, що витає в повітрі, позитивні описи транслюють емоційну 
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прихильність протагоністки до міста. Привабливий опис міського простору 

здається досить нетиповим як для літературної традиції корінних письменників, 

так і для дистопійного жанру – через тенденцію зображувати місто як переважно 

похмуре чи жахливе, особливо порівняно з сільськими просторами. Дистопійне 

місто, на відміну від антиутопійного, рідко змальовується як топос без негативних 

конотацій. Проте місто в романі «Майбутній дім живого бога» виходить за межі 

традиційних дихотомічних конфігурацій і коливається між позитивною 

образністю й апокаліптичною просторовою символікою. 

Навіть відчуваючи нестачу корінного простору в місті, протагоністка ніколи не 

відчуває ворожості до та від міського простору, приймаючи його сутності. 

Вочевидь, прийняття чи неприйняття міста не базується на культурній належності, 

оскільки у першу чергу культурно, соціально та економічно неоднорідне сучасне 

місто передбачає динамічну взаємодію індивіда з глобалізованим 

транскультурним контекстом. У місті особливо гостро відчувається світ без 

фактичних кордонів, що робить глобальний простір місцевим досвідом людини. 

Текст представляє місто під транскультурним кутом як таке, що має 

калейдоскопічну конституцію, утворену глобальними потоками. Будучи центром у 

світовій мережі торгівлі, міський простір, з одного боку, уніфікує життєві 

структури громадян, а з іншого, – забезпечує прямий доступ до різних країн і 

їхній культурний обмін через засоби масової інформації та товари народного 

споживання. Протагоністка, вочевидь, насолоджується продуктами глобального 

консюмеризму, які дозволяють їй відчути смак усього світу, як у прямому, так і в 

переносному сенсі. «Пляшка соку, хрустке новозеландське яблуко, пшеничні 

хлібці та кулька м’якої білої моцарели. Вдома я розкладала ласощі на столі. 

Цікаво, як довго можна буде їсти такі наїдки – сир від корови, яку доїли в Італії, 

крекери, запаковані в Нью-Джерсі, фруктовий сік, вичавлений у Флориді, яблуко з 

іншого боку світу?» (Erdrich Future Home August 20). Отже, міський простір у 

романі жодного разу не описується як культурно сегрегований, а навпаки, 

оскільки він володіє потенціалом для розширення горизонтів і відкриття 

необмеженого глобального світу. Відчуття належності (belonging) до міського 
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простору не визначається тут ні індивідуальними культурними зв’язками, ні 

культурною структурою міста, ні географічною територією, а радше визначається 

через прийняття урбаністичного простору як агента глобалізації з неоднорідною 

природою. 

Образ резервації в романі також не володіє стереотипною пасторальністю. 

Шлях до резервації та сам топос представляються абсолютно звичною 

американською провінцією з прототипними місцями й характеристиками. «Я йду 

через типовий автомобільний в’їзд у типовому франшизному закладі швидкого 

харчування, з’їдаю яєчно-сирний пиріг і випиваю дві порції молока» (Erdrich 

Future Home August 9). Іронічно Л. Ердрік підкреслює, що «родинний маєток» 

головної героїні – це автозаправка, примітні риси якої – вигорілий на сонці 

червоний брезентовий навіс та «Ідіот» Ф. Достоєвського, що його читає вітчим 

Сідар. Ці просторові образи руйнують очікування як протагоністки, так і читачів 

щодо того, як має виглядати «автентичний» індіанський простір. У такий спосіб, 

не позбавлений певної іронії, Л. Ердрік у романі зображує повсякдення сучасного 

корінного американця та прагне реконструювати кліше про корінних американців, 

що існують в американській культурі. 

Подальший аналіз роману розкриває образ резервації як гібридного простору, 

культурного помежів’я, де елементи культури оджибве стикаються і схрещуються 

з американською культурою консюмеризму, глобалізованими образами масової 

культури та католицькими концепціями. У резервації будинки, «прикрашені 

фанерними ведмедями й лосями», перемежовуються з тими, що прикрашені 

«жіночими сідничками, вдягненими в спіднє в цяточку» (Erdrich Future Home 

August 9). Шпаківні на подвір’ях поруч із грилями для барбекю, «дитячими 

басейнами з блискучого синього й рожевого пластику, батутом, зламаними 

машинами, які давно не їздять, залатаними катерами, забитими газонокосилками 

та іржавими газонними тракторцями». Усі елементи створюють цілком 

реалістичну або навіть натуралістичну картину резервації та її мешканців, які 

попри не надто заможне провінційне існування прагнуть жити повним життям 

звичайних середньостатистичних американців. 
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Будинок, у якому живе біологічна родина протагоністки, як і інші локуси 

резервації, характеризується високим рівнем культурної гібридності. На перший 

погляд, їхній будинок виглядає як абсолютно звичайне буденне «жовте, нове, 

двоповерхове ранчо з білою окантовкою, ґанком при вході з пандусом для 

інвалідного візка бабусі» та трьома автомобілями у дворі. На подвір’ї, однак, 

лишився каркас індіанської церемоніальної споруди, що використовується для 

молитви і зцілення. Цей релігійно-культурний просторовий елемент визначає 

духовну складову оселі й може означати зцілення людей та очищення території 

дому (на це й спрямована церемонія, для якої будують споруду). Поряд із 

сучасними благами цивілізації, такими як кондиціонер або пандус для інвалідних 

візків, у ньому є місце для католицької святині у формі статуї Пресвятої 

Богородиці, розміщеної у перевернутій ванні. Дим цигарок поєднується з дикими 

запахами: кори, пташиного корму й варених ягід, що натякає на традиційний 

спосіб життя оджибве. 

Транскультуралізм впливає на різні покоління однієї корінної громади та 

навіть родини різними, часом унікальними способами, щоразу створюючи нову 

культурну багатокомпонентну конфігурацію, яка складається з різних культурних 

елементів. Це особливо помітно з опису кімнати сестри Сідар, Малої Мері: «Я 

закриваю двері, зворотний бік яких обклеєний зеленими сердечками, 

намальованими від руки "Чарівними маркерами", та іншими вінтажними 

штуками – плакатом британського постпанк-гурту Сюзі та Банші з драматично-

трагедійними очима, футболкою з британськими рокерами з гурту "Alien Sex 

Fiend", ремінцем зі справжніми маленькими срібними шипами, що стирчать, 

безліччю німецьких підставок для пива та ще бозна-чим. Дівчачі прикраси також 

тут. Ціла купа дівчачих штучок – безліч цукерково-рожевих воланів і бантів. Я 

обертаюся. Мала Мері сидить на гігантській купі одягу, на якій, мабуть, вона й 

спить» (Erdrich Future Home August 9). Інтер’єр кімнати дівчини-підлітка вказує 

на належність її власниці, зокрема, і до молодіжної субкультури готів, яка 

розвивалася в Англії з аудиторії готичної рок-музики. Така модифікація 
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приватного простору молодої індіанки оджибве пов’язана з впливом глобальної 

медіакультури, яка наразі є вагомим фактором розвитку транскультури. 

Простір резервації в романі «Майбутній дім живого бога» набуває високого 

ступеня гетерогенності через змішування сакрального та профанного на 

перехрестях вірувань оджибве, католицизму й сучасної культури американського 

консюмеризму, про що більш детально йтиметься в підрозділі 3.1. Однак 

принагідно зазначимо: іронічно гіпертрофуючи поєднання на перший погляд 

непоєднуваних культурних елементів, авторка роману демонструє, що резервація, 

незважаючи на власну територіальну автономію, більш ніж будь-який інший 

простір стає зоною помежів’я, де традиційна племінна культура вбирає і 

трансформує елементи інших культур задля власного виживання.  

На завершення зазначимо, що хоча стереотипна символічна межа між містом і 

резервацією протиставляє ці два топоси й при цьому відводить місце індіанцям 

виключно в резерваціях, корінні американці давно освоїли урбаністичний простір 

і є повноцінними членами міських громад. Письменники індіанського 

походження, такі як Луїза Ердрік, у своїх творах деконструюють символічний 

кордон між містом і резервацією, не лише зображуючи міських індіанців, а також 

змальовуючи культурне помежів’я, яке зазвичай присутнє в житті корінних 

американців, і гібридні простори цього помежів’я. Апокаліптична антиутопія 

Луїзи Ердрік «Майбутній дім живого бога» з головною героїнею, яка є типовою 

мешканкою мегаполіса, ефективно кидає виклик анахронічним стереотипам про 

корінних американців як жителів резервації. Хоча «Майбутній дім живого бога» 

може здатись у цьому світлі вирішальним розривом Л. Ердрік із традиційними для 

її творчості просторовими моделями, в яких резервація є ключовим топосом, це не 

зовсім так. Резервація, хоч і виходить на другий план у романі, все ж залишається 

важливим топосом, із яким пов’язане родове, племінне та культурне коріння 

протагоністки. При цьому резервація і місто не знаходяться в опозиції одне до 

одного й не протиставляються. Навпаки, Л. Ердрік метафорично відзначає 

подвійну належність головної героїні, проводячи паралелі між резервацією як 

простором, до якого корінні американці належать за кров’ю, і містом, яке їх 
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практично всиновлює й до якого вони адаптуються. Як свідчить роман, саме 

недостатність справжніх реальних осередків корінних культур у місті змушує 

міських індіанців звертатися до резервації як джерела культурної життєвої сили. 

Як резервація, так і місто є культурно неоднорідними. Тим часом як місто 

виступає агентом глобалізації та складається з багатьох культурних контактних 

зон, резервація здатна зберегти племінну культуру, однак не може уникнути 

гібридизації, що, за словами Х. Б. Санчеза й А. М. Манзанас Кальво, є впливом 

кордону (Manzanas and Sánchez 10). Ефективна адаптація та навігація в обох 

гетерогенних просторах і між ними не лише вказує на лімінальність корінної 

протагоністки, але й на її гнучку ідентичність і свідомість помежів’я, яка протидіє 

бінарному мисленню (про що більш детально йдеться в підрозділі 3.3). Луїза 

Ердрік у своєму романі естетично долає бінарність простору, надаючи героїні 

подвійний голос і здатність представляти та належати до кількох просторових і 

культурних парадигм, і тим самим змальовує ландшафт помежів’я, підриваючи й 

розмиваючи кордон. 

 

2.4. Синтез архаїчного та сучасного: простір дому в романі «Круглий дім» 

 

Дім як один із найстійкіших концептів свідомості та буття є універсальним 

просторовим образом світової літератури. В усіх класичних культурологічних 

концепціях (Ю. Лотман, Г. Башляр, В. Топоров, М. Еліаде) дому відводиться 

особливе місце як найбільш традиційному просторовому образу, що має 

загальнолюдське значення. Ю. Пихтіна й А. Коробейникова відносять образ дому 

в літературі до просторових архетипів, під якими розуміють загальнолюдські 

просторові образи, що підсвідомо передаються з покоління в покоління й 

пронизують усю художню літературу від міфологічних витоків до сучасності, 

утворюючи постійний фонд сюжетів і ситуацій (47). 

У цьому підрозділі ми зосереджуємося на особливостях художнього втілення 

образу індіанського дому в романі Луїзи Ердрік «Круглий дім» («The Round 

House»). Твір із циклу «Про справедливість», як уже зазначалось у підрозділі 2.2, 
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зосереджується на проблемах справедливості, зцілення травми, формування 

особистості та етнічної ідентичності. Події роману традиційно для Л. Ердрік 

відбуваються в резервації в Північній Дакоті у 80-х рр. ХХ ст. Задля того, щоб 

виявити й продемонструвати можливі трансформації моделей і значень дому у 

світоглядних парадигмах корінних американців, доречно порівняти образ будинку 

в «Круглому домі» з образом традиційного дому індіанців оджибве з роману 

«Будинок з березової кори» («The Birchbark House»). Як уже зазначалося, 

«Будинок з березової кори» є першим у циклі романів для дітей і оповідає про 

традиційне життя невеликого племені індіанців оджибве до та за часів перших 

контактів із білими поселенцями та про епідемію віспи, що знищує всю родину 

головної героїні – дівчинки Омакаяс. В обох творах саме образ дому посідає 

центральне місце в просторовій архітектоніці, що надає йому особливого 

інтерпретаційного потенціалу. 

Перш за все слід зазначити, що основною рисою образу традиційного 

індіанського дому є його вплетеність у міфологічну парадигму мислення, яку 

Л. Ердрік демонструє в обох романах. Однією з ознак сакральності міфологічного 

простору є його сприйняття як центру Всесвіту. Так, художній простір «Будинку з 

березової кори» центробіжний. Він структурується навколо осі, в центрі котрої – 

дім, який родина будує кожної весни. В образі дому з березової кори втілено 

космогонічні уявлення племені чіппева, що загалом є притаманними всім 

традиційним суспільствам. За цими уявленнями дім є центром космосу, який 

організує та сакралізує буття. У романі саме сезонний дім із березової кори, на 

противагу зимовому будинку родини, зберігає міфопоетичне забарвлення й 

набуває вищого, онтологічного та духовного смислу, трансформуючись у символ 

«imago imudi». Будинок із березової кори побудований у традиційний спосіб, 

проходить обряд освячення, який М. Еліаде називає «космонізацією», 

наслідуванням процесу творення світу богами (19). Спорудження будинку 

можливе лише після принесення підношень священним духам. «Поговоривши з 

духами маніту, Нокоміс взяла щіпку тютюну. "Стара сестро, – звернулася вона до 

берези, – нам потрібна твоя шкіра для нашого будинку"» (Erdrich The Birchbark 
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house 7). Таким чином, дім із березової кори стає втіленням космосу через 

сполучення зі світом богів. 

У романі «Круглий дім» полюсами світу головного героя є два будинки. 

Будинок його родини, що є повсякденним десакралізованим простором, та 

круглий дім – ритуальна будівля індіанців резервації, яка стає місцем зґвалтування 

його матері. Круглий дім як сакральний простір твору несе головне міфопоетичне 

навантаження. Говорячи про нього, доцільно використовувати термін «локус», як 

його визначає Ю. Лотман, а саме як «функціональне поле, потрапляючи в яке, 

герой автоматично опиняється в конфліктній ситуації, властивій конкретному 

локусу» (Лотман «Художественное пространство» 255). Круглий дім стає 

включеним у простір роману лише за умови взаємодії з персонажами твору. За 

легендою, розказаною старим дідусем, він постав з останньої телиці-буфало, яка 

пожертвувала собою, щоб задовольнити фізичний і духовний голод індіанців 

чіппева. «Круглий дім буде моїм тілом, стовпами стануть мої ребра, вогнищем моє 

серце. Він буде тілом вашої матері, і його потрібно поважати так само. Як мета 

матері – життя її дитини, так і ваш народ повинен думати про своїх дітей» (Erdrich 

Round House ch.9). Смерть священної жертви породжує простір будинку, тим 

самим відроджуючись у ньому для майбутніх поколінь. Таким чином, в обох 

аналізованих творах Л. Ердрік основою сакральності індіанського дому є 

класична міфологема священної жертви, яка персоніфікується в традиційних 

культурно значимих образах телиці-буфало («Круглий дім») та священного дерева 

берези («Будинок з березової кори»).  

В образі круглого дому в однойменному романі розгортається тема 

паралельності «великого» та «малого» просторів (макрокосму й мікрокосму). З 

одного боку, сакральний простір дому, що постає з тіла, символізує собою акт 

народження з жіночого лона буйволиці. Трикстер Нанапуш ховається в тілі вбитої 

ним буйволиці, простір стискається навколо Нанапуша, даючи йому відчуття 

захищеності, теплоти, комфорту. Генетична інформація про матір-природу, 

власний народ та основи його буття передається йому під час перебування в тілі 

буйволиці. «Нанапуш заліз у тушу. Опинившись там, він знепритомнів від 
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раптового затишку. З повним животом і теплом, яке тиснуло навколо нього, він 

утратив свідомість. І перебуваючи в непритомному стані, він став буйволицею. Ця 

буйволиця прийняла Нанапуша й розказала йому все, що знала» (Erdrich Round 

House ch.8). З іншого боку, тут простежується зв’язок, що існує між ембріогонією 

та космогонією, на який вказує В. Топоров. Однією з ознак цього зв’язку 

дослідник називає перехід від звуженого внутрішнього простору до зовнішнього 

широкого, вселенського (Топоров «Пространство и текст» 247). Єлеазар 

Мелетинський також підкреслює тотожність філогенезу й онтогенезу в контексті 

розгляду архетипу Великої Матері. Можна стверджувати, що телиця-буфало є 

втіленням жіночого лона, а отже, архетипу Великої Матері, що, за 

Є. Мелетинським, асоціюється з землею та несвідомою природою, на відміну від 

культури (6). Щодо круглого дому протагоніст міркує так: «Я міг бачити частину 

чогось більшого, ідею, істину, але лише фрагмент. Я не бачив цілого, а лише тінь 

такого способу життя» (Erdrich Round House ch.9). При цьому просторовий образ 

має й часовий вимір: він пов’язує минуле з теперішнім і втілює зв’язок поколінь. 

«Вони збудували цю будівлю, щоб тримати свій народ разом», – пояснює хлопцеві 

дідусь (Erdrich Round House ch.11). У такому ракурсі локус «круглого дому» як 

центральної метафори роману є символом генетичного зв’язку з природою та 

попередніми поколіннями, законами предків, символізує собою неперервність 

традицій етносу.  

Як уже зазначалося, в основі головних міфопоетичних концепцій (В. Топоров, 

М. Еліаде, Є. Мелетинський) лежить ідея про бінарність простору, яка виходить із 

протистояння космосу та хаосу. М. Еліаде ототожнює хаос із безладом, що існує 

поза космосом, підкреслюючи організованість космосу й аморфність, 

розпливчастість хаосу, його «іншість», ворожість (27). В обох аналізованих 

романах протистояння космосу та хаосу відбувається в межах простору дому. В 

основі архетипу дому лежить ідея «власного життєвого простору», вторгнення 

чужинців у який призводить до руйнування гармонії.  

Хаос у творах Л. Ердрік часто пов’язаний з образами «інших», що потрапляють 

у простір дому. Так, наприклад, у дім героїні роману «Будинок з березової кори» 
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приходить чужинець з великої землі та приносить із собою смертельно небезпечну 

хворобу – віспу. Будинок із простору, сповненого родинної гармонії, 

трансформується в антипростір, своєрідну чорну діру. Один із проявів 

антипростору, або не-простору, за В. Топоровим, – це хаотичний не-простір у 

глибинному центрі Космосу (Топоров «Пространство и текст» 233). Космічний 

простір дому заповнюється хаосом, що втілюють мотиви зла, жаху, хвороби, 

смерті. Антипростір починає поглинати простір навколо. Будинок засмоктує 

людей, які захворіли, і вони не повертаються. «Це було так, ніби хвороба 

всмоктувала спочатку одну людину, потім ще одну, і кожну наступну, в хатину – 

туди, де вони зникли і не з’явилися більше. Вона не хотіла, щоби будинок, хвороба 

засмоктали і його» (Erdrich The Birchbark House 146). Боротьба космосу та хаосу 

втілюється в есхатологічних мотивах, які притаманні міфологічній свідомості 

американських індіанців через її укоріненість у природному часі. Мотиви холоду, 

зими, голоду уособлені в традиційному для міфологічних уявлень оджибве 

людожері Віндіґо. Віндіґо-людожер ходить від одного будинку до іншого, 

ставлячи під загрозу космічну гармонію березового будинку. В. Топоров указує на 

те, що есхатологічні міфи характеризуються спустошенням простору, його 

звуженням, зникненням, знищенням («Пространство и текст» 281). 

Як і в «Домі з березової кори», в романі «Круглий дім» хвороба, хаос, 

порушення гармонії пов’язані з образом «Іншого». «Інший» – це завжди білий 

чоловік, що вочевидь не є випадковістю, зважаючи на досвід постколоніальної 

травми корінних американців. Антагоніст роману «Круглий дім» – убивця та 

ґвалтівник – обирає круглий дім як місце злочину. Він не лише паплюжить 

сакральне місце індіанської общини, а й планує його спалити. Так само як і 

спаплюжене зґвалтуванням тіло індіанки, сакральний локус персоніфіковано 

транслює травматичний досвід: «Старе священне місце говорило до мене – 

кричало мені змученим від болю голосом моєї матері» (Erdrich Round House ch.4). 

Якщо поєднати символіку круглого дому як основи космосу індіанського племені 

чіппева з мотивом загрози знищення цього сакрального простору, то 
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викристалізовується ідея знищення самої суті індіанської духовності, загрозу для 

якої становлять білі люди. 

У романі «Круглий дім» авторка досить часто вдається до прийому 

одухотворення дому. Подекуди видається, що сакральна будівля є одночасно і 

локусом, і персонажем твору – вона здатна відчувати та переживати емоції. 

Простір дому наповнюється звуками, у його тиші та скрипі герой чує стогін і 

жалібні крики. «Тоді тихий стогін повітря долинув крізь щілини сріблястих колод 

круглого дому. Я почав відчувати. Скорботний крик, здавалося, видавала сама 

конструкція. Звук наповнив мене і заполонив» (Erdrich Round House ch.4). Його 

народження з тіла буйволиці метафорично зображує зв’язок усіх елементів 

навколишнього простору, живої та неживої природи, які є так само 

одухотвореними, як і людина. Цей зв’язок, як і всі його елементи, є сакральним. 

Слід також звернути увагу, що дім як головний інтимний простір персонажа є 

його рефлексією, відображаючи будь-які зміни, що відбуваються як у 

зовнішньому, так і у внутрішньому світі героїв. Дім протагоніста Джо в романі 

«Круглий дім» несе на собі відбиток трагедії, яка спіткала родину. Простір 

будинку транслює травматичний досвід. Час у домі зупиняється від моменту 

зґвалтування матері. «Я стояв там, дивлячись на старий годинник, стрілки якого 

безглуздо зупинились об 11:22» (Erdrich Round House ch.2). Він розділяється на 

«до» та «після», розщеплюється, і сонячний, сповнений тепла й жіночої енергії 

будинок, який продовжує існувати в уяві героя, стає антиподом простору 

сьогочасного. Гармонія поступово перетворюється на хаос. Простір дому 

наповнюється затхлістю, пригніченістю, бляклістю. «Повітря в будинку здавалось 

порожнім, застарілим, на диво невиразним» (Erdrich Round House ch.2). Осередком 

затхлості й задушливості виступає кімната матері, що здається простором, 

позбавленим кисню. «Її спальня ввібрала затхлий запах. Повітря було важким від 

її дихання, ніби вона висмоктала весь кисень» (Erdrich Round House ch.5). Дім 

знову персоніфікується та демонструє досвід переживання травми.  

Осмислення хаосу, який заповнює простір будинку протагоніста, 

вербалізується через сенсорні метафоричні асоціації, що з’являються в таких 
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формах: 1) зір – сутінки, світло, що мислиться як лиховісне випромінювання: «Це 

було зловісне сяйво, як пронизливе світло за західною хмарою»; 2) нюх – затхле 

дихання матері; 3) смак – скисле молоко: «Я був ніби у трансі від страху, смак 

смерті, як кисле молоко»; 4) слух – тиша, що настає перед вибухом бомби: 

«Жахлива тиша в нашому маленькому будиночку, як та, що настає після 

величезного вибуху»; 5) дотик – холод безперервного, сірого, дрібного дощу: 

«Дощ був таким нескінченним, сірим дощем, який не перестає бубоніти і від якого 

у вашому домі стає холодно і сумно, навіть у тому випадку, коли дух вашої матері 

не вмирає у кімнаті нагорі» (Erdrich Round House ch.2). Поєднання зорових, 

слухових, смакових, тактильних відчуттів максимально загострює есхатологічні 

передчуття. За М. Бахтіним, «есхатологізм завжди мислить собі цей кінець так, що 

відрізок майбутнього, який відділяє сьогодення від кінця, знецінюється, втрачає 

значення й інтерес. Це непотрібне продовження теперішнього часу, передчуття 

невизначеної тривалості» (Бахтин «Формы времени и хронотопа», 184). 

Есхатологічні мотиви в цьому випадку призводять до втрати динамічності 

простору та зупинки часу: «Все зупинилося. Навіть цокання годинника» (Erdrich 

Round House ch 2). 

Життєвий простір кожного героя організований шляхом поділу дому на 

відокремлені замкнені локуси. Утворення цих просторів сприймається як 

результат психічної фіксації героїні на хворобливому переживанні своєї травми та 

переживаннях родини, яка перестала бути єдиним цілим. Спальня батьків, куди не 

проникає сонячне світло, «занурена в темряву», вона нагадує могилу. Там більше 

немає місця для батька, який поселяється в холодній маленькій кімнаті, де ніхто 

ніколи не спав. Ця кімната – метафора самотності, що поглинула батька і, 

просочуючись крізь двері, захоплює весь будинок і підкрадається до кімнати 

протагоніста. «Я думав про свого батька, який щовечора заходив до нашої кімнати 

для шиття, і про те, як самотність просочилася з-під дверей цієї кімнати, а потім 

розійшлася коридором і намагалася потрапити до моєї спальні» (Erdrich Round 

House ch.8). В опозиції до життєвого простору батьків, який заповнюють мотиви 

темряви, самотності, хвороби, хаосу, знаходиться кімната хлопчика-протагоніста, 
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описана у світло-золотистих кольорах і заповнена світлом. «Зараз журавель, за 

яким спостерігала моя мати, або хтось із його потомства, повільно махаючи 

крилами, пролітав повз моє вікно. Того вечора він відкинув на мою стіну тінь не 

самого себе, а янгола» (Erdrich Round House ch.7). Образ журавля – тотемної 

тварини батька хлопця, що трансформується в янгола, – є гібридним символом 

захищеності особистого простору й життя протагоніста. 

Перемога космосу над хаосом, формування світу, що одночасно є його 

упорядкуванням, – головна тема архаїчних міфів, за Є. Мелетинським (12), і одна 

з основних характеристик простору дому в досліджуваних творах. При цьому 

можна з упевненістю сказати, що космос домашнього простору в романах 

Л. Ердрік базується на жіночій енергії. У «Будинку з березової кори», який 

демонструє традиційний спосіб життя індіанців оджибве, саме жінки зводять 

сакральний будинок. У «Круглому домі» жіноча енергія наповнює сакральний 

круглий дім, що народжується з тіла бізонихи. Коло, округлість символізує тут 

материнське лоно, першооснову буття, з якої народжується всесвіт, а отже, 

співвідноситься з архетипом Великої Матері. «Він зустрів там Нанапуша, і вони 

разом побудували круглий будинок – сплячу жінку, вічно живу матір, стару 

буйволицю» (Erdrich Round House ch.11). Така співвіднесеність жіночої та 

домашньої енергетики зумовлена традиціями, оскільки в індіанській культурі саме 

жінка підтримує в домі вогнище та готує їжу, створює домашній затишок для 

родини й наповнює його життям і гармонією. Так само і простір домашньої оселі 

протагоніста цілком залежить від жіночої енергії, яка змінює його під себе. За 

умови, коли жіноча енергетика, яка була основою космічної гармонії всього 

домашнього простору, поступово зникає, дім перетворюється на пустку: «Відтоді 

як ми знайшли мою матір на дорозі, ніхто не пік, не смажив, не варив і жодним 

чином не готував їжу» (Erdrich Round House ch.2). Ніхто не готує їжу, не стежить 

за кухнею та городом і квітами. Кімната матері тепер стає чорною дірою, що 

поглинає кисень, світло, енергію. Будинок пригнічує головного героя роману, 

простір стискається навколо нього, набуває рис могили чи склепу, в якому заживо 
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гниє дух матері. «Я зголодніло ковтав сонячне світло. То було так, ніби мене 

замкнули з трупом, що розкладається» (Erdrich Round House ch.5). 

Перехід від статики до динаміки – знак відродження героїні. Простір дому 

сповнюється жіночою енергетикою, оживає, набуває динамічності, що 

реалізується через дієслова зі значенням швидкого руху: «швидко бігаючи по дому 

з павучою вправністю», «мчала туди-сюди», «переводячи дух у кріслі», 

«розганяючись від нуля до ста миль на годину» (Erdrich Round House ch.8). 

Мотиви оновлення простору, що певним чином пов’язані з жінками: прибирання 

будинку, саджання квітів і городини, – символізують перемогу космосу над 

хаосом, початок нового життя. 

Однією з домінант, що постійно супроводжує образ дому й визначає його, є 

рослинність. Рослини постають одними з головних персонажів організації дому, 

репрезентуючи хтонічний принцип сприйняття життя. За індіанськими 

уявленнями, людина є частиною природи, її буття нерозривно пов’язане з 

рослинами й тваринами, які сприймаються як брати та сестри. Так, наприклад, у 

романі «Будинок з березової кори», будуючи дім із кори берези, стара індіанка 

звертається до дерева: «Сестро» («Old Sister»). Будинки, що зберегли зв’язок із 

космічною енергією, позначені буйною рослинністю, яка оточує круглий дім. На 

противагу, будинки, що втратили зв’язок із сакральною основою буття, означені 

бур’янами чи пусткою навколо: «жовтувато-коричневі багатоквартирні міські 

будинки у передмісті. Вони були оточені горбиками бур’янистої землі, без дерев і 

кущів». Недоглянуті рослини, двір, що заріс бур’янами, також є метафорою 

слабкої жіночої енергії, занедбаності домашнього простору: «хиткий, облуплений 

двоповерховий будинок, у якому колись були клумби та великі городи. Тепер, 

звичайно, все пропало, поросло бур’янами» (Erdrich Round House ch.9). 

Образ дерева в романах Л. Ердрік має значення фундаментальної основи буття. 

Дерево – матеріал для будівництва традиційних будинків і водночас сакральна 

жертва, тіло, яке віддає себе для народження нового космосу. Образ дерева має 

семантику основи: коріння тримає будинки в землі, а отже – тримає основу буття. 

Суто метафоричною є розповідь протагоніста роману «Круглий дім» про те, як у 
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день, коли сталося нещастя з його матір’ю, він вирвав паростки дерев, які 

проросли з-під його будинку. «Я викопав дерева з-під фундаменту нашого будинку. 

Як міцно вчепилися ті корені. Можливо, вони витягли блоки, які тримали наш 

будинок» (Erdrich Round House ch.11). Вирвавши коріння, хлопчик підриває 

основу стабільного життя, основу мікрокосмосу їхньої родини, яку уособлює 

простір дому. 

Окремо варто зупинитися на символізмі кола як основної метафори, яка несе на 

собі відбиток сакральності. Наполягаючи на своєрідній смисловій наповненості 

круглого, Г. Башляр вважає, що образи наповненої округлості допомагають нам 

зазирнути в себе, віднайти першооснову, ствердити своє буття зсередини (199). За 

Г. Башляром, «буття – кругле» (106). Безумовно, розглядаючи круглий дім у 

поданому ракурсі, можна окреслити його як буття народу чіппева, його цілісність і 

неперервність. Не можна не зважати на той факт, що коло, як один з основних 

міфопоетичних символів, найчастіше виражає ідею єдності, безкінечності, вищої 

досконалості та є метафоричним вираженням космосу. Воно пов’язане з 

циклічністю часу, уособлюючи рух сонця по колу, який у свою чергу надає 

циклічності простору: «Увійшовши, Омакаяс обійшла вогнище по колу так само, 

як рухається сонце» (Erdrich The Birchbarck House 210). В аналізованих творах 

перенесення міфологічних просторово-космічних уявлень на простір дому 

знаходить своє вираження через форму основних об’єктів сакральних будинків і 

рух, пов’язаний з ними: священне місце індіанців – круглий дім, так само як і 

будинок із березової кори, в однойменному романі є округлим і має кругле 

вогнище, персонажі розміщуються навколо центру будинку – вогнища, ритуально 

по колу передають люльку. Роман «Будинок з березової кори», який відсилає до 

традиційного способу життя оджибве, композиційно являє собою коло – повний 

цикл, що втілює ідею циклічності часу та простору, а також сакральності. 

Роман «Круглий дім» базується на синтезі «архаїчних» та «сучасних» моделей, 

через що простір дому в цьому творі Л. Ердрік, крім міфопоетичних рис, має 

також ознаки простору, що існує в історичному часі. Цю тезу ілюструють дім 

родини протагоніста та інші сучасні будинки, зображені у творі. Описи сучасних 
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будинків у романі «Круглий дім» корелюють із характеристиками персонажів, що 

виражено через паралелізм їхніх рис, особистісних орієнтирів і помешкань. Тут 

ми послуговуємося ідеєю Ю. Лотмана про художній простір як особливий вид 

локально-етичної метафори, що відображує моральну характеристику 

літературних персонажів через тип художнього простору, який їм відповідає (5). 

Окремі деталі у творі «Круглий дім» дозволяють виділити ряд ключових 

просторових образів, що носять ціннісний (аксіологічний) характер. Так, будинок 

приятеля протагоніста, у якого немає матері, позначений як дім без жіночої енергії 

(«house of womanless chaos»). Тут іще раз підкреслюється провідна роль жіночого 

начала в гармонізації домашнього простору. Бідність іншого приятеля Джо 

увиразнюється за допомогою образу напівзбудованого холодного помешкання з 

недобудованими сходами, який позбавлений будь-якої рослинності навколо та в 

якому все розвалюється. Згорблена жіночка, що трапляється на шляху героя, живе 

в такому ж «рахітичному» будинку. Дім антагоніста хиткий, химерний, зарослий 

бур’янами. Усе вказує на відсутність тепла, дисгармонію. Дім його сестри-

близнючки, навпаки, охайний, сповнений домашнього затишку, любові, яку вона 

мала від прийомних батьків. Проте її життєвий простір несе енергію двоїстості – 

«близнюкову енергію». Дві різні книги одного автора, дві однакові статуетки, але 

різного кольору, два плетені кошики, по-різному прикрашені, всі речі 

продубльовані навіть у ляльковому будиночку. «У всьому вбачалося подвійне, 

однак не ідентичне» (Erdrich Round House ch.11). Ці деталі, якими сестра-

близнючка ґвалтівника цілеспрямовано наповнює свій дім, дозволяють їй 

примиритися з її «подвійним духом», проте вказують на антагонізм між нею та її 

братом. Тож, змальовуючи сучасні будинки в резервації, Л. Ердрік вплітає в них 

риси магічного, тим самим наголошуючи, що магічне мислення у певному сенсі 

продовжує бути частиною повсякденної реальності корінних американців. 

З іншого боку, відсутність рис космологічного символізму повсякденного 

життєвого простору в романі «Круглий дім» порівняно з романом «Будинок з 

березової кори» пов’язана насамперед із сучасним способом життя індіанців і 

повною десакралізацією акту будівництва. Майже всі будинки, згадані в романі, 
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створені не індіанцями, а департаментом будівництва та архітектури США – 

«HUD houses» або іншими бюрократами. «Наш будинок був споруджений у 1940-х 

роках, міцний одноповерховий дім. Колись у ньому жив начальник Бюро у 

справах індіанців, помпезний, химерний, невисокий на зріст бюрократ, якого 

глибоко ненавиділи» (Erdrich Round House ch.2). Будинки перестають бути «imago 

imudi», без освяти та жертви духам вони залишаються профанною територією для 

повсякденних справ. Образ сучасного індіанського дому майже повністю 

раціоналізований. Утрата сакральності домашнього простору також пов’язана з 

розвитком раціонального ставлення до дійсності, відокремленням, 

індивідуалізацією сучасних членів племені. Єдиним сакральним місцем на 

території резервації лишається круглий дім – місце ритуальних церемоній 

індіанців чіппева.  

Отже, проведене дослідження вказує на те, що образу дому в романах Л. Ердрік 

притаманні насамперед риси міфологічного простору, який знаходить своє 

вираження в сакральності, зв’язку з космосом, наповненості, темпоральності та 

вписаності в циклічний час. У творі «Будинок з березової кори» образ дому є 

найближчим до архетипного первня – він постає основою людського буття через 

освячення – «космонізацію», і таким чином набуває значення центру Всесвіту 

(«imago imudi»). Так само сакральним центром виступає образ занедбаного 

круглого дому, що є функціональною метафорою, через яку втілено паралельність 

макрокосму й мікрокосму, а також циклічність – зв’язок минулого, теперішнього 

та майбутнього, неперервність традицій етносу. Домашня оселя роману «Круглий 

дім» десакралізована, пов’язана з лінійним часом і життям господарів. У першу 

чергу, вона транслює універсальні загальнолюдські значення центру буття для 

кожного індивіда, захищеності, рефлексії внутрішнього світу та життя людини. 

Проте вона зберігає залишки міфопоетичного простору й магічного мислення 

через антиномію «космос – хаос». При цьому космос домашнього простору 

базується на жіночій енергії, тоді як хаос пов’язаний із її відсутністю, а також з 

есхатологічними мотивами хвороби, смерті, руйнування простору та появою 

«Іншого». Подекуди простір сучасного дому маркують гібридні образи, утворені 
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накладанням католицьких сакральних символів (янгол) і традиційних міфологем 

оджибве (тотемний журавель). Локуси всіх будинків пов’язані з універсальними 

просторовими символами: дерево – символ фундаментальної основи буття, 

рослинність – репрезентація зв’язку з природою. Але коло – центральна метафора 

циклічності життя, цілісності й неперервності буття й культури народу – є 

ознакою лише традиційного дому з березової кори та священного круглого дому в 

резервації. Лише традиційний будинок оджибве і круглий дім, на відміну від усіх 

сучасних будинків, – це ті місця, де час і простір зливаються воєдино і люди здатні 

доєднатися до сакрального, виходячи за межі сучасного їм реального часу. 

 

2.5. Неономадизм чи повернення додому: транскультурні репрезентації 

геоспаціального образу шляху в романі «ЛаРоуз» 

 

Цей підрозділ присвячений дослідженню просторового втілення мобільності, 

транзитності та руху в романі Луїзи Ердрік «ЛаРоуз». У цьому підрозділі ми 

маємо на меті визначити, як і через які просторові образи реалізується у творі 

мотив подорожі. Для цього нам, по-перше, необхідно встановити характеристику 

мобільності як просторового поняття й особливості його репрезентації в 

літературі, по-друге, виявити ключові спаціальні образи, що репрезентують 

подорожі персонажів у просторі – втілені, уявні, метафоричні чи міфічні, та 

дослідити їхню специфіку в аналізованому романі. 

В усі часи і в усіх культурах подорож була і є, на думку відомого російського 

географа та культуролога Дмитра Замятіна, «однією з ключових онтологій 

людини» («Постномадизм» 17). В епоху глобалізації й технічного прогресу, з його 

стрімким розвитком високошвидкісних засобів транспортування та комунікації, 

подорож як «кінетичний відбиток простору» (Замятин «Постномадизм» 17) 

набуває нових форм і функцій. Міграції, туристичні й ділові поїздки, дослідницькі 

експедиції, паломництво, мандри є різними репрезентаціями одного й того ж 

концепту, в основі якого лежить єдність простору та руху, що породжує 



132 
 

 
 

необмежену кількість конфігурацій географічних образів і формує «гібридні 

синтетичні концепти, які описують і характеризують динамічні геоімажинальні 

картини світу» (Замятин «Постномадизм» 17).  

Активна спаціальна мобільність, стирання кордонів, зближення геокультурних 

зон унаслідок скорочення дистанцій активізують динамічні процеси 

транскультуралізму. В літературах корінних народів Америки мотив подорожі 

набуває особливого значення й символічності, на що вказують дослідження таких 

вчених, як Карен Каплан, Маргарет Нудін, Ерік Андерсон, Марк Шеклтон, Кетрін 

Рейнвотер. Корінні письменники часто звертаються у власних творах до 

«міграційних ідентичностей» (Андерсон 22), що зумовлено як традиційним 

способом життя народів у минулому, так і довгою історією колоніальних 

експансій і примусових переселень, що породили особливе відчуття 

«знекорінення» та «бездомності». Крім того, транскультурні парадигми їхнього 

сьогодення, зумовлені змішуванням культур, утворюють гібридні конструкти й 

моделі осмислення досвіду мобільності, що вимагає уважного ставлення 

дослідників. 

У значній частині романів Л. Ердрік подорож як сюжетотвірний чи 

композиційний елемент, а також різні його просторові втілення зазвичай 

відіграють провідні ролі. Серед творів письменниці, в яких подорож є ключовим 

мотивом, можна згадати тревелог «Книги та острови країни оджибве», що є 

оповіддю про паломництво авторки священними місцями її народу, або «Ліки 

кохання» із сюжетом, що обертається навколо різноманітних подорожей, 

повернень і від’їздів, які втілюють постійні пошуки героями власного місця у 

світі. Складно знайти хоч один твір Л. Ердрік, у якому увагу не було б 

акцентовано на різноманітних за своєю формою та змістом репрезентаціях 

просторових переміщень.  

У романі Л. Ердрік «ЛаРоуз» мотив просторової мобільності, так само як і в 

інших творах авторки, відіграє одну з центральних ролей. «ЛаРоуз» є складним 

переплетенням родових стосунків кількох поколінь індіанців оджибве, які живуть 

у різних часових вимірах. Кожен часовий пласт актуалізує власний сюжет і має 
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свого протагоніста. Перша й головна сюжетна лінія – історія хлопчика ЛаРоуза на 

самому початку ХХІ століття, якому доводиться мандрувати від одного дому до 

іншого через нещасний випадок у резервації в Північній Дакоті (вже відомій нам 

із попередніх романів). Батько ЛаРоуза Ландро випадково вбиває сина іншої 

індіанської родини і, слідуючи традиційним моделям справедливості оджибве, 

вирішує віддати сина замість убитого ним хлопчика. Друга сюжетна лінія – це 

історія хлопчика Ландро, батька ЛаРоуза, під час його втечі з інтернату для 

індіанських дітей у пошуках дому. Третя – історія пращурки ЛаРоуза, дівчини-

шаманки, на честь якої його названо. Продана власною матір’ю, зґвалтована, 

передана до інтернату та навіть після смерті змушена бути експонатом для «білої 

медицини». Її існування – це постійний шлях втеч, переслідувань, примусових 

повернень у середині XIX ст., позначеного колоніальним домінуванням 

євроамериканців. Очевидно, що цей роман із його акцентами на просторовій 

мобільності персонажів заслуговує на особливу увагу. 

Насамперед з’ясуємо, як проявляє себе рух як просторовий концепт, які є 

стратегії й види мобільності та як вони відбиваються в літературному творі. 

Спаціальні репрезентації мобільності є об’єктом вивчення різноманітних галузей 

знання. Б. Вестфаль відмічає, що для геокритиків зокрема концепт мобільності як 

такої та мобільності просторів і культурних ідентичностей, які з ними пов’язані, 

становить великий інтерес (24). За визначенням Д. Замятіна, «мандрівка – це 

свідоме переміщення у фізичному й одночасно в метафізичному просторі, що 

передбачає цілеспрямовані й не завжди підконтрольні свідомості екзистенційні 

зміни онтології мандрівника» («Постномадизм» 18). Подорож представляє 

онтологічну двоїстість простору і руху (простір є необхідною умовою руху, рух є 

онтологічною процедурою спаціалізації уяви та мислення (Замятин 

«Постномадизм» 20). З іншого боку, мандрівка є культурним досвідом, що 

реалізується через спаціальні метафори. Дослідники Саймон Колмен і Джон Ід у 

передмові до книги «Рефреймінг паломництва: культури в русі» вводять поняття 

«метарух» (meta-movement), що є «комбінацією мобільності як такої з певним 

ступенем рефлексії щодо значення, форми та функції останньої» (18). Обидва 
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визначення наголошують на тому, що подорож є не лише переміщенням у 

просторі, а й досвідом переживання цього процесу.  

У літературному творі мотив подорожі може реалізуватися в просторових 

метафорах (вигнання, пошуки дому, екзотичні мандрівки тощо) і спаціальних 

образах (дорога, стежка, шлях), що передають різноманітні культурно зумовлені 

значення та смисли, а також набувають додаткової функціональності, оскільки 

можуть виконувати сюжетотвірну, формотвірну, жанротвірну, характеротвірну й 

символічну художні функції. М. Бахтін розглядає дорогу як один із хронотопів 

літературного тексту, тобто як єдність часових і просторових елементів. Хронотоп 

дороги, на його думку, володіє широким обсягом значень, проте невисокою 

емоційно-ціннісною інтенсивністю. Дорога – місце зав’язування подій і місце, де 

вони відбуваються (Бахтин "Формы времени и хронотопа" 275). Водночас 

Ю. Лотман розділяє дорогу та шлях. Дорога в його потрактуванні є певним 

лінійним простором, тоді як шлях є особливим індивідуальним простором 

персонажа, який починається лише в тому випадку, якщо персонаж виходить за 

межі свого середовища (Лотман В школе поэтического слова 290). Отже, поняття 

шляху, на відміну від дороги, підкреслює інтенції персонажа й рефлексивний 

досвід просторовості. 

Звернемося далі до втілення мотиву подорожі в романі «ЛаРоуз» і особливостей 

його реалізації. Як показує аналіз, тут, як і в інших своїх творах, Л. Ердрік 

накладає сучасні реалії життя Сполучених Штатів на епістеми корінних культур і 

їхній історичний досвід. У такий спосіб створюються гібридні конструкти, що в 

результаті передають як специфічні для корінних американців концепти й 

парадигми мислення, так і загальнолюдський досвід особистості. Варто зазначити, 

що один із відгуків на роман «ЛаРоуз» підкреслює той факт, що критики часто 

ставлять під сумнів універсальність тем і мотивів етнічних письменників, 

стверджуючи, що останні працюють виключно в певній ніші (Crispin). Можна з 

упевненістю сказати, що загальнолюдські метафори дороги як шляху життя й 

смерті, а також як лімінального простору, що символізує перехідну ситуацію, 

активно проявляють себе в романі. Окрім того, не складно виділити у творі й 
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універсальні для літературного тексту функції дороги як просторового образу, що 

зв’язує різні локуси і людей, є місцем зав’язування подій і моделює часові 

категорії. Водночас у романі «ЛаРоуз» різні види спаціальної мобільності несуть 

додаткове навантаження у вигляді постколоніальних і транскультурних надбудов, 

що робить мотив подорожі полісемантичним гібридним утворенням, яке 

складається з нашарувань різних культурно й історично зумовлених значень і 

символів. 

У творах Л. Ердрік зазвичай сплітаються й перехрещуються різноманітні 

дороги, що маркують пересування її персонажів умовно-реальними просторами 

Північноамериканського континенту та містичними вимірами і світами, як вони 

уявляються в міфології оджибве. Говорячи про умовно-реальні дороги, маємо 

відмітити, що вони, з одного боку, відтворюють сучасні героям геокультурні 

реалії, а з іншого, – набувають смислів, які репрезентують індіанські парадигми 

буття, що дозволяє розглядати їх як транскультурні конструкти. В есе «Де я маю 

бути: відчуття місця письменником» Л. Ердрік проводить паралелі між номадним 

способом життя корінних народів і вимушеним неономадизмом сучасної людини. 

«Оскільки в сучасному американському суспільстві мобільність є 

характеристикою нашого досвіду, ми здебільшого не виростаємо в одному місці, а 

навіть якщо виростаємо, умовності життя змушують нас переїжджати в інші місця 

<…> Нас заносить та виносить із міст і передмість суспільними течіями та 

припливами. Ми рухаємося з неперевершеною легкістю з допомогою 

транспортних компаній та супермагістралей. Ми обираємо кочовий спосіб життя, 

переселяючись за власним вибором, а частіше з необхідності, у місця, які нас 

приваблюють. Як збирачі та мисливці ми повинні йти туди, де будемо годуватися, 

де на нас чекають робочі місця» (Erdrich "Writer’s Sense of Place".). Сучасна 

відірваність від місця та активна мобільність, зумовлена новими цілями й 

умовами існування, є в певному сенсі видозміненим номадизмом, який у випадку 

американських індіанців перегукується з досвідом кочового існування предків. 

Номадизм як епістемологічна основа сприйняття простору в культурах 

американських індіанців накладається на сучасні тенденції до «міграцій як однієї 
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з визначальних рис сучасності». Д. Замятін, досліджуючи сучасні репрезентації 

мандрів, виділяє неономадизм і постномадизм, в основі яких лежать серйозні 

онтологічні трансформації розуміння простору та руху. У понятті «неономадизм» 

акцентується підвищена мобільність певних груп населення (туризм, відпочинок, 

бізнес), що пов’язана з високотехнологічними й високошвидкісними засобами 

пересування в епоху глобалізації та постмодерну (Заятин «Постномадизм» 21). 

Постномадизм, поняття епохи постмодерну, досить близьке за змістом до 

неономадизму, проте Д. Замятін підкреслює в його визначенні «онтологічне 

тяжіння до певної глибинної просторовості, що зберігає та розвиває деякі архаїчні 

образно-архетипні риси» («Постномадизм» 23). Однак дослідник розглядає 

номадизм і мандри лише з позицій західноєвропейської культури, відмічаючи 

серед онтологічних основ мандрів передусім жагу до пошуків та захоплення 

нових географічних образів і просторів (Замятин «Постномадизм» 19). Однією з 

основних когнітивних ситуацій, що переводить людину в стан мандрівника, 

Д. Замятін вважає пошук екзотичних вражень і переживань. 

Проте західноєвропейський досвід мобільності кардинально відрізняється від 

досвіду корінних культур. Естетична концептуалізація простору у творчості 

письменників, що належать до північноамериканських індіанців, значною мірою 

пов’язана з категорією руху, оскільки історія північноамериканського 

континенту – це багато в чому історія мобільності й переміщень. Як ми вже 

зазначали вище, мобільність як одна з епістемологічних основ картини світу 

багатьох народів північноамериканських індіанців взагалі й анішинаабе зокрема 

відбивається у їхніх культурах через історії міграцій та номадизм як особливий 

вид зв’язку з простором, вкорінення у шляхах і знання «коли бути де». 

Постномадизм як відображення традиційного для індіанців способу осягнення 

простору в сучасних реаліях експлікується в романі «ЛаРоуз» через спaціальні 

образи шляхів сполучення. Тут, як і в будь-якому іншому творі, «дорога 

інтенсифікується слідами та знаками ходу часу, прикметами епохи» (Бахтин 

«Формы времени и хронотопа» 276). У цьому контексті простір сучасних 

Сполучених Штатів, сплетений з автострад і швидкісних шосе, заповнених 
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пікапами, вантажівками, автобусами, заправками й залізницею, виглядає як 

осучаснена мапа кочових маршрутів. Це особливо актуально у зв’язку з тим, що 

велика кількість сучасних шосе та автострад виросли там, де пролягали шляхи 

корінних американців у минулому. У творі «Книги та острови країни оджибве» 

про досвід подорожі одним із таких автошляхів, що постав на місці старого 

торгового шляху оджибве, Л. Ердрік пише: «Пісні мандрували цим шляхом і 

церемонії, а також товари та зброя. Ліки, знання, священні мушлі й світські ідеї 

мандрували цим шляхом, але ніколи зі швидкістю 65 миль на годину» (Erdrich 

Books and Islands). Вочевидь, нові реалії життя вносять свої корективи в картину 

світу сучасних індіанців, і відповідно, різноманітні засоби транспортування 

передають людям новий імпульс, роблячи їх більш швидкими й мобільними. 

Таким чином, спаціальна архітектоніка роману нагадує палімпсест із багатьма 

шарами значень, де вікові образи та культурно зумовлені смисли не стерлися 

повністю і проступають крізь сучасні структури й форми на різних рівнях, 

утворюючи єдиний транскультурний простір. 

Символіка сучасних транспортних засобів, які зображує Л. Ердрік у романі, 

також відсилає нас до стародавніх номадних патернів існування індіанців і 

одночасно наголошує на тенденціях до постномадизму сучасного суспільства. 

Багато дослідників вказували на особливе тяжіння Л. Ердрік та її персонажів до 

автомобілів. Зокрема, Мартін Маґаланер у дослідженні роману «Ліки кохання» під 

назвою «Про машини, час і річку» стверджує, що, на відміну від образу води, яка 

втілює одночасно зв’язок із минулим і природним середовищем, автомобіль 

представляє «неприродне теперішнє» (101). М. Маґаланер вбачає в образі 

автомобіля виключно негативну символіку, пов’язану з ізоляцією та технічним 

прогресом, нав’язаним механічною байдужою цивілізацією, що змушує індіанців 

пристосовуватися до автомобіля (101). У романі «ЛаРоуз», однак, автомобіль 

набуває позитивних конотацій і стає багатофункціональним символом. По-перше, 

автомобілі маркують сучасний світ із його тяжінням до швидкого руху й технічних 

засобів, що цей рух прискорюють, по-друге, служать атрибутами маскулінності та 

сили, і що найголовніше, автомобілі підкреслюють особливе прагнення 
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персонажів Л. Ердрік до мобільності. З одного боку, якщо розглядати дорогу як 

універсальну метафору життя, то автомобіль символічно зображує можливість 

керувати власним життям, чого й жадають герої Л. Ердрік. З іншого боку, 

подекуди транспортні магістралі та технічні засоби як сучасні атрибути мандрів 

ведуть і везуть мандрівників від одного місця до іншого, створюючи відчуття не 

лінійності, а хаотичного броунівського руху в нікуди з невизначеним пунктом 

призначення. Для прикладу, варто згадати втечу Ландро і його друга Ромео зі 

школи-інтернату та їхні мандри в пошуках дому. Невизначеність і хаотичність 

їхнього маршруту під час втечі з інтернату, що поступово починає скидатися на 

блукання, дозволяє провести паралелі з кочовим способом життя народів на 

північноамериканському континенті. Герої Л. Ердрік, як сучасні номади, часто не 

мають певного локусу, з яким вони пов’язані, а натомість належать до ширшого 

простору, топосу землі та природи, що формують «свій» простір. Оскільки в 

номадній картині світу епістема дому, як основа особистісної та групової 

ідентичності, не є окремим локальним місцем, ідентичність багатьох індіанських 

народів вкорінена в шляхах і стежках безмежних територій 

північноамериканського континенту, якими кочували чи мандрували їхні предки. 

Звідси виходить, що де б не були, куди б не йшли герої Л. Ердрік, усюди буде 

земля їхніх предків і природне середовище, яке живить їх енергією. Деякі 

дослідники стверджують, що топос міграції означає розрив зі структурами дому 

та нації, вихід за їхні межі й небажання визначатися лише ними (Coly c. xi). Однак 

блукання героїв роману дорогами й автомагістралями наштовхує на думку про 

символічне прагнення віднайти номадні структури предків у реаліях сучасного 

існування та повернути собі втрачений дім. Для героїв цей сучасний номадизм є 

способом втечі від порожнечі, що позначає ворожий чи нерідний їм простір «не-

дому», і шляхом до примарного «ідеального майбутнього». 

Тема повернення додому, як зазначалося вище, вже довгий час є однією з 

домінантних у творчості сучасних письменників-американських індіанців. 

Бездомність, складність і часто неможливість повернення додому є знаками 

вигнання, примусової асиміляції, маргінальності, втрати земель і прав, як 
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стверджує М. Шеклтон (37). Відповідно, виникає необхідність у наративах, що 

відтворюють «повернення додому» як повернення втраченого через текст, 

можливість боротися з фрагментацією та ізоляцією («The Return of the Native 

American» 39). Колоніальна апропріація простору, витіснення, примусове 

переселення на обмежену територію резервацій змінили основи ментальної карти 

американських індіанців і, відтак, наклали відбиток на корінні епістеми, які 

позначилися відчуттями відриву від коріння / знекорінення, бездомності, 

відчуження на власній землі, втрати свого простору. На відміну від 

євроамериканської метафори «вигнання», що репрезентується у вигляді діаспор і 

відзначається меланхолійною ностальгією (Kaplan 34), переселення та вигнання 

корінних народів із їхніх споконвічних територій було досвідом надзвичайно 

болючим. Цей досвід відгукується посттравматичним синдромом, який особливо 

явно відбивається в спаціальних елементах. 

Оскільки мотиви знекорінення й повернення додому акцентують 

транскультурний характер тексту, в романах корінних письменників і, зокрема, у 

творі «ЛаРоуз» вони синхронізують транскультурну та постколоніальну 

семантику. Так, в аналізованому романі метафора «бездомності» часто 

актуалізується в епізодах, пов’язаних із життям індіанців у школах-інтернатах. 

Апелюючи до травматичного досвіду тисяч індіанських дітей, яких забирали з 

дому й намагалися примусово асимілювати, письменниця зображує дівчинку 

ЛаРоуз всередині XIX століття та хлопців Ландро і Ромео у XX ст., що 

намагаються вирватися з інтернату. Школа-інтернат у романі набуває рис «не-

домівки» – неприємного, незатишного, нерідного простору, який відштовхує й не 

відпускає водночас. Це приклад гетеротопії27, що існує за власними законами на 

стику культур, спонукаючи людей до адаптації. Герої роману «ЛаРоуз» змушені 

мандрувати між світами й культурами, рятуючись втечею з місць, позначених 

владним домінуванням. Втеча Ландро і Ромео зі школи-інтернату в пошуках дому 

втілює їхнє прагнення вирватися з неприродного для них простору та небажання 

 
27 Гетеротопія – термін М. Фуко, яким він позначає «місце поза місцями» (Of other places 24), що конструюється за 

власними відмінними від навколишнього простору принципами часово-просторової організації та часто пов’язане 

з владними практиками.  
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пристосовуватися. Герої вирушають у дорогу з різною мотивацією. Якщо для 

Ландро мандрівка є пошуком дому, то для Ромео мандри самі собою стають 

домом, оскільки для нього дім, передусім, означає рідну людину. Ромео не хоче 

залишатися в інтернаті, де не буде єдиної близької для нього людини – Ландро, але 

й не хоче повертатися додому, бо там його ніхто не чекає. Фактично, у випадку 

Ромео дім як локус укорінення відсутній. Така ситуація є досить характерною для 

творів корінних письменників, оскільки, як зазначає дослідниця-індіаніст 

К. Рейнвотер, сучасна індіанська література семіотично закодовує «кризу ареалу 

існування» («crisis of habitare»). Мотив подорожі в такий спосіб стає «квестом у 

пошуках домівки», якої у випадку північноамериканських індіанців більше не 

існує (Rainwater 119). Можливо тому напрям шляху героїв роману Л. Ердрік і 

кінцевий пункт призначення залишаються невідомими, це не є конкретний локус. 

Вони рухаються не до чогось, а радше від чогось. 

Дорога «звідкись» є однією зі смислових домінант мотиву подорожі в романі 

«ЛаРоуз». Ставлячи питання «хто віддаляється від чого?», на думку Карен Каплан, 

ми говоримо про вигнання як основний троп, що визначає всі модуси 

переміщення сучасності (Kaplan 35). Однак для героїв Л. Ердрік це питання 

набуває смислів, протилежних вигнанню, й реалізується через образ шляху як 

утечі. Якщо вигнання передбачає примус, відірваність індивіда від його рідної 

громади (Kaplan 27), то втеча в романі «ЛаРоуз» означає прагнення повернутися 

до бажаного способу життя й возз’єднатися зі своєю громадою. Такі мандрівники 

бажають ствердити власні кровні стосунки та зв’язок із землею, а не оспівувати 

свободу від обмежень осілості й укоріненості. 

Втеча й повернення додому як метафори шляху часто занурені в міфологічні 

коди оджибве. Саме тому просторова динаміка роману не є виключно 

горизонтальною. ЛаРоуз володіє надприродною здатністю покидати тіло й 

мандрувати вгору. «Вони подорожували в безмежному повітрі. Над густим лісом 

вони летіли так швидко, що холод не міг їх дістати» (Erdrich LaRose "The paint 

Chart"). Надприродна здатність душі покидати тіло й мандрувати різними світами 

та вимірами передається в роду між усіма, хто носить ім’я ЛаРоуз. Персонажі 
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Л. Ердрік по-різному використовують свої надприродні властивості залежно від 

того, в які часові координати вписує їх авторка. Хлопчик ЛаРоуз, у сучасному для 

читача світі, повинен навчитися використовувати стародавні шаманські здібності 

оджибве для того, щоб допомагати людям переходити Дорогою Смерті в інший 

світ. Перша ЛаРоуз часто залишає своє тіло, щоб полинути в небо та політати над 

землею, не маючи реальної можливості покинути школу-інтернат і повернутися 

додому. Містичні польоти над землею, що в тексті виглядають як вкраплення 

магічного реалізму, в такий спосіб передають травматичний досвід колонізованого 

підпорядкованого. Вочевидь, ЛаРоуз, яка живе в епоху колоніального 

домінування, використовує вміння власного духу мандрувати над землею як 

спосіб утечі від гнітючої атмосфери школи-інтернату. «Вночі вона злітала крізь 

стелю й ширяла там, як її вчили. Вона розкладала шматочки себе у верхівках 

дерев. Вона дістане їх пізніше, коли дзвони перестануть дзвонити. Але дзвони б 

ніколи не перестали дзвонити» (Erdrich LaRose "The Paint Chart"). Політ, рух угору, 

далі від пригніченого не владного над собою тіла, вихід за межі місця, яке домінує 

над індивідом, та єднання з природою символічно передають нескореність, 

прагнення свободи й деколонізації свідомості. Очевидно, що в цьому випадку 

Л. Ердрік робить спробу означити колоніальну травму, тоді як міфологічні коди 

анішинаабе та уявлення про людську тілесність служать засобом зцілення від неї. 

Постколоніальність для етносів, що зазнали насильницьких переселень, 

зокрема й у випадку багатьох корінних народностей північноамериканських 

індіанців, – це історія втрат, що, як уже зазначалося, особливо драматично 

виражається у втраті дому. Часто ним може бути фізичний дім, але ще частіше це 

примусова розлука з рідним простором, що символізує захищеність, затишок, 

емоційний зв’язок. Подорож до школи-інтернату позбавляє ЛаРоуз дому, який 

вона віднайшла. Проти власної волі вона змушена жити спочатку в школі-

інтернаті, згодом у лікарні, а після смерті стати медичним експонатом для 

демонстрації й бути приреченою до скону блукати дорогами континенту. Її тіло не 

належить їй за життя й так само не належить їй після смерті. Ця метафора вічного 

неповернення є прикладом колоніальної апропріації тіла. На відміну від вигнання, 
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що означає розрив із метафоричним «домом», нацією чи Батьківщиною, 

неповернення героїні в романі «ЛаРоуз» акцентує колоніальність влади й 

біополітики, що позбавляє підпорядкованого прав на власний простір, власне тіло 

та прирікає його на вічні блукання.  

Дані здійсненого аналізу дозволяють зробити висновок, що мотив подорожі є 

важливим сюжетотвірним елементом роману Луїзи Ердрік «ЛаРоуз». 

Конструюючи мотив просторової мобільності, Л. Ердрік нашаровує різні пласти 

значень. Залежно від часового періоду й відповідно до темпоральної перспективи 

персонажів подорож зазнає поступової гібридизації, як відтворюючи 

епістемологічні та онтологічні патерни оджибве, так і переходячи етнічні рамки 

для відображення травматичних досвідів колонізації всіх корінних народів 

Північної Америки. Описуючи сучасність, Л. Ердрік звертається до 

транскультурного досвіду сучасних індіанців та руйнує опозицію між 

підпорядкованим простором і домінуючою культурою, не відмовляючись, однак, 

від колоніальної пам’яті, яка таким чином стає частиною транскультурної палітри, 

за допомогою якої сучасна американська корінна письменниця змальовує умовно-

реальні, міфічні та метафоричні подорожі. 
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РОЗДІЛ 3  

СВОЄРІДНІСТЬ ПРОСТОРОВОЇ АРХІТЕКТОНІКИ РОМАНІВ 

ЛУЇЗИ ЕРДРІК 

 

3.1. Боротьба та єдність індіанського і християнського: міфопоетика 

просторовості в романах «Сліди» та «Майбутній дім живого бога» 

 

У ХХІ столітті міфологізм залишається однією з визначальних рис сучасних 

амеріндіанських літератур, що проявляє себе і як художній засіб, і як специфічне 

міфологічне світовідчуття. Складно відшукати тексти письменників індіанського 

походження, в які б не були вплетені міфологічні наративи, вкорінені в їхній 

рідній племінній культурі. Луїза Ердрік не є винятком із плеяди письменників, які 

активно використовують тисячолітню усну традицію та міфологію свого етносу. 

Наукові розвідки багатьох дослідників (Л. Стукі, Д. Сміт, Р. Ґрей, М. Шеклтон, 

О. Шостак) демонструють, що Л. Ердрік схильна активно застосовувати міф, 

фольклор і риси усної літератури індіанців оджибве для конструювання культури 

та ідентичності свого народу на сторінках власних творів. Окрім того, дослідники 

вважають, що міфологічна традиція є духовним підґрунтям її творчості. 

Однак критики (О. Шостак, М. Шеклтон, Ш. Г’юз, Е. Кук-Лін та ін.) так само 

часто зазначають, що Л. Ердрік широко використовує християнську образність у 

своїх творах. Подекуди дослідники, наприклад, Елізабет Кук-Лін, звинувачують 

Л. Ердрік у тому, що вона зраджує індіанській літературній традиції через 

використання християнського символізму, а отже, «міфів і метафор суверенного 

націоналізму» (цит за: Shackleton "June Walked over It" 190). Дійсно, 

неоднозначним виглядає той факт, що Луїзу Ердрік, одну з найвідоміших 

представниць Індіанського ренесансу в американській літературі, неодноразово 

зараховували до когорти католицьких авторів. Так, у біобібліографічному 

довіднику з католицької жіночої літератури, який вийшов у 2001 р. й охоплює 

період у майже тисячу років, серед 64 авторок фігурує ім’я Л. Ердрік. Виникає 

слушне питання, чи варто звинувачувати письменницю в надмірній любові до 
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католицизму. Редакторка довідника Мері Р. Райхардт зауважує, що критерії 

відбору базувалися зокрема й на значному різноманітті ставлення до католицизму 

й католицької церкви та що в довідник увійшли також імена авторок, творчість 

яких відзначається досить критичним сприйняттям інституційного католицизму 

(“Preface” xi). Однак уже саме включення Л. Ердрік до цього переліку (на додаток 

до її католицького виховання) свідчить про певну роль, яку відіграє католицизм у 

її житті й творчості. Це свідчення того, що Л. Ердрік через своє метисне 

походження є людиною помежів’я, вкоріненою одночасно в декількох, часом 

кардинально відмінних культурах. Завдяки цьому, на думку американської 

дослідниці Шіли Г’юз, у її творах втілюється той самий «третій простір» 

релігійного досвіду, який стирає кордони між християнством і племінними 

системами вірувань (Hughes 60).  

У цій частині роботи ми маємо на меті продемонструвати поступальний рух від 

неприйняття до зрощення міфо-релігійних моделей у зоні контакту 

західноєвропейської та корінної епістемології в романах Л. Ердрік «Сліди» 

(1988 р.) й «Майбутній дім живого бога» (2017 р.). Ці твори, що вийшли з 

різницею майже в 20 років, демонструють життя на культурному помежів’ї від 

етапу перших тісних контактів між індіанцями оджибве та євроамериканцями до 

сьогодні. Роман «Сліди», як уже зазначалось у підрозділі 2.2, оповідає про 

переплетіння життєвих історій і доль кількох індіанських сімей, що живуть у 

резервації та в лісі й по-своєму реагують на те, як звичне життя змінюється під 

впливом поступального руху колонізації. Квінтесенцією культурних зіткнень того 

часу є образи протагоністки роману Флер Піладжер, що бореться за збереження 

традиційного способу життя, та антагоністки Полін Паят, наверненої в 

християнство індіанки, яка зрікається свого коріння й підтримує просування й 

домінування колонізаторів. Роман «Майбутній дім живого бога» осмислює 

сучасний етап життя індіанців, чиї життєві парадигми змінюються відповідно до 

змін у глобалізованому суспільстві. Протагоністка роману Сідар Хок Сонгмейкер, 

намагаючись зберегти себе та свою ще не народжену дитину у світі на порозі 

апокаліпсису, також прагне віднайти свою ідентичність і сакральність свідомості 



145 
 

 
 

на межі культур, до яких вона належить. Таким чином, перший роман 

заглиблюється в минуле культурних контактів, що часто проявляють себе через 

конфлікти між традиційним індіанським поглядом на світ і католицькою системою 

світобачення на новосформованому стику культурних просторів, а другий – 

змальовує найближче майбутнє й виявляє тенденцію до подолання культурної та 

світоглядної опозиції на користь транскультурної парадигми буття. 

Транскультурність міфо-релігійної парадигми при цьому ми будемо розуміти, 

вслід за Д. Стіррапом, не лише як синтез і синкретизм різних за своїм характером 

культурних та епістемологічних систем, а і як дуалістичні й одночасно зрощені 

елементи цих систем, що перебувають у постійному діалозі (Stirrup 44).  

Особливо репрезентативним для ілюстрації протистояння та єдності міфо-

релігійних систем є просторовий вимір романів. По-перше, це пов’язано з тим, що 

зони помежів’я активізують інтерес до просторових концептів, які транслюють 

транскультурні смисли й репрезентації. По-друге, як ми вже зазначали, 

дослідники здебільшого сходяться на думці, що корінні народи мають просторово 

орієнтовану епістемологію. У системах вірувань корінних американців просторові 

концепти посідають ключове місце, оскільки в їхньому пантеїстичному світогляді 

простір не є порожнім вмістилищем, а бачиться як система взаємопов’язаних і 

взаємозалежних елементів, що у всій своїй єдності транслюють вищу сутність. 

Американський дослідник, автор монографії «Христос – корінний американець» 

Ачіл Пілман наголошує на тому, що земля є одним зі стрижнів духовності 

корінних народів (27) і вказує на те, що в їхньому духовному всесвіті немає поділу 

на видимий і невидимий світ, землю й небеса, мертве й живе, минуле й теперішнє 

(42). По-третє, просторовість найбільш виразно демонструє відмінності між 

західним та індіанським світоглядами. Насамперед це пов’язано з тим, що, на 

відміну від християнської доктрини, яка орієнтується на темпоральний вимір, 

індіанський міфо-релігійний досвід вкорінений у простір (А. Пілман, В. Делорія, 

О. Шостак, “Проблемы Интерпретации” 216, Д. Вівер 20). Міфопоетичний аналіз 

просторових образів романів Л. Ердрік якнайкраще демонструє те, що, 

незважаючи на зазначені суттєві відмінності між індіанськими та християнськими 
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духовно-релігійними й культурно-міфологічними моделями, на зміну зіткненням і 

протистоянням приходять зрощення й гібридні конструкти. 

Злиття індіанських і християнських вірувань у творах індіанських письменників 

часто стають об’єктом інтересу літературознавців (Е. Чапмен 151; А. Пілман; 

Ш. Г. Гʼюз 60, Д. Стіррап 44). А. Пілман наголошує на взаємній трансформації 

індіанських і християнських релігійних традицій. Ш. Г’юз, досліджуючи 

«метисну» поезію («Mix-blood» poety) Л. Ердрік, спирається на ідеї А. Пілмана та 

доводить, що перегляд теологічних доктрин активізується саме на «помежів’ї», у 

зонах культурних контактів, де стираються кордони між різними світоглядами. 

Дослідниця розглядає релігійний синкретизм як одну з практик помежів’я («border 

practice»), до якої вдаються люди, що належать до багатьох культурних і 

релігійних традицій та / або їхнього перетину. Услід за А. Пілманом, Ш. Г’юз 

визначає синкретизм як «злиття двох систем віросповідання, що "формують 

третю, нову реальність"» та наголошує на кардинальності таких змін і їхній 

взаємній направленості (59). Так само й Е. Чапмен наголошує, що відносини між 

віруваннями корінних народів не можна розглядати просто як діалектичні, а радше 

як комплексну систему запозичень, привласнень і трансформацій (151). Варто 

відзначити, що релігійний синкретизм у випадку корінних американців забезпечив 

життєздатність їхніх племінних релігій завдяки високій адаптивності останніх. 

Один із найавторитетніших американських індіаністів Л. Оуенс стверджує: 

«Традиційна оповідь – це синкретичний процес, невід’ємний для адаптивної, 

динамічної природи американських індіанських культур, та необхідна якість для 

культурного виживання. Ту легкість і майстерність, із якими індіанці 

інкорпорували європейську міфологію у власну надзвичайно синкретичну усну 

традицію, часто документують і коментують» (9). Залучаючи усну традицію у свої 

тексти, письменники індіанського походження разом із нею абсорбують і досвід 

співіснування релігійних традицій. 

У дослідженні творів, що належать до літературної традиції корінних 

американців, першочерговим є завдання спростувати стереотипізоване сприйняття 

міфологічного у творі як чогось вигаданого й неправдивого. Міф для 
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американських індіанців – це не неправда, а інша, не наукова правда, що 

артикулює фундаментальні знання про форму всесвіту та природу людства 

(Reuben). Довгий час існуючи у вигляді усного слова, міфологія американських 

індіанців перейшла в художній текст, не втративши своїх основних функцій. 

Завдяки символічності та зв’язку з глибинною психологією міф служить для опису 

споконвічних моделей особистої та суспільної поведінки, збереження й передачі 

духовних цінностей і колективної пам’яті народу. В американських індіанців міф 

ще не став «пережитком» минулого. Навпаки, він є психологічною реальністю та 

певним «священним писанням», як дійсність, що впливає на долю всесвіту й 

людей. 

Через те, що Л. Ердрік повсякчас вплітає в реалістичну канву своїх творів 

елементи міфологічного, надприродного та магічного, їх вважають зразками 

магічного реалізму. Однак багато дослідників, як і сама Л. Ердрік, не 

погоджуються з застосуванням до її творчості терміна магічний реалізм. 

Письменниця стверджує: те, що багатьом здається магічним, «не є для мене 

нереальним… термін (магічний реалізм) застосовують до письменників із культур, 

які асоціюють із релігійною дивакуватістю та диким і незвичайним світом» 

(Chavkin and Chavkin «The Interview» 221 цит за Сох 159). К. Кокс стверджує, що 

Л. Ердрік сприймає такі елементи як невід’ємну частину реальності, навіть якщо з 

іншої культурної перспективи вони здаються надреальними (Cox 159). Основною 

рисою світоглядної парадигми багатьох корінних народів більшість дослідників, 

серед яких П. Аллен, К. Кокс, Г. Ансалдуа (Allen 68; Cox 160; Anzaldúa 37), 

називають розчинення магічного в повсякденній реальності. Як влучно зазначає 

Г. Ансалдуа, одна з найбільш значимих дослідниць у галузі культурних студій, 

«білі антропологи заявляють, що в індіанців "примітивний", а отже недосконалий 

розум, що ми не можемо досягти вищої форми мислення – раціональності. Їх 

захоплює те, що вони називають "магічним" розумом, "дикунським" розумом, 

містика участі розуму, який говорить, що світ уяви – світ душі – і духа так само 

реальний, як фізична реальність. Намагаючись стати об’єктивною, західна 

культура робить "об’єктами" речі та людей, дистанціюючись від них і таким 
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чином втрачаючи зв’язок із ними» (Anzaldua 37). При цьому мислителька 

зазначає, що індіанці й метиси змушені жити між двома реальностями, 

раціональною і містичною, та одночасно в кожній з них – і вміти перемикати коди 

мислення (Anzaldua 37). Як людина помежів’я, Г. Ансалдуа переказує свій досвід і 

спроби примирити дві протилежні духовні системи – язичницьку та християнську 

(38). Без перебільшення можна стверджувати, що Л. Ердрік так само оповідає про 

те, як в одному реальному просторі перетинаються два різні типи релігійного 

світогляду: християнський та індіанський. 

Більшість досліджень, присвячених християнській концептосфері у творах 

Л. Ердрік (Chapman151; Shackleton 190; Donohue 97), вказують на те, що авторка 

переписує католицькі наративи, адаптуючи їх до паніндіанської системи 

координат. «Ердрік черпає з колодязя християнських образів, але трансформує та 

розшифровує ці умовні символи, накладаючи їх на індіанську основу», – зазначає 

М. Шеклтон (194). При цьому і М. Шеклтон, і українська дослідниця індіанської 

літератури О. Шостак звертають увагу на те, що християнський символізм є часто 

іронічним (Shackleton 191; Шостак «Релігійний Дискурс» 454). На думку 

О. Шостак, це свідчить про критичне ставлення Л. Ердрік до маргінальної ролі, 

що була нав’язана корінним народам євроамериканською культурою через 

християнство («Релігійний Дискурс» 455). У бібліографічній статті, присвяченій 

Л. Ердрік, дослідниця Стейсі Доног’ю наголошує, що письменниця у своїх творах 

робить спробу осмислити травматичний досвід і втрату віри серед корінних 

американців, що відбулася через насильницьке насадження часто спотвореного 

християнства. С. Доног’ю вважає, що у творах Л. Ердрік персонажі часто вдавані 

католики, що насправді сповідують племінні релігії та опираються нав’язуванню 

чужорідної культури й духовності (96). Разом із тим, дослідниця відзначає, що 

суто негативним у творах Л. Ердрік є лише інституційній католицизм, тим часом 

як персоналії, пов’язані з католицькою вірою, часто все ж таки репрезентують 

більш людяний його вимір (Donohue 97). Таким чином, можемо стверджувати, що, 

незважаючи на критичне ставлення Л. Ердрік до інституційного католицизму, 
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письменниця робить постійні спроби осмислити релігійний синкретизм, що 

сформувався на стику культур, до яких вона належить. 

Поглянемо далі, яким чином Л. Ердрік на сторінках роману «Сліди» 

демонструє, як формується межовий простір, на тлі якого відбуваються різні за 

своєю природою контакти індіанської та християнської світоглядних парадигм. 

Головні топографічні орієнтири роману «Сліди» – резервація оджибве на території 

Північної Дакоти й містечко Арґус на кордоні з нею, а також ліс у резервації та 

озеро Матчіманіто, що є сакральним центром усього простору. Всі умовно-реальні 

простори транслюють більший чи менший рівень сакральності, властивої 

міфологічній спаціальності. Це виражається в одухотвореності, олюдненості й 

наповненості простору, а також магічній силі, якою він володіє. Оскільки в 

пантеїстичній міфо-релігійній системі оджибве простір є системою 

взаємопов’язаних елементів – як видимих, що мають фізичну природу, так і 

невидимих, що належать до світу духів, – саме простір керує надприродними 

силами. Духи маніту, померлі душі предків, є частиною повсякденної реальності 

оджибве, проте їхня активність проявляється найближче до священних місць. На 

відміну від західної, антропоцентричної парадигми мислення, у якій людина є 

царем природи, у системі взаємозв’язків корінного простору людина лише один із 

рівних елементів, пов’язаних із усіма іншими компонентами фізичної й духовної 

реальності. Таку картину змальовує роман «Сліди».  

Простір у світогляді різних індіанських народів має вигляд екосистеми, у якій 

тварини, птахи, рослини, каміння, земля, люди, духи відчувають один одного. У 

романі Л. Ердрік зображена одна з базових характеристик релігійного досвіду в 

індіанських культурах, про яку говорить А. Пілман: сильний зв’язок між духовним 

та іншими життєвими вимірами, у результаті якого все буття набуває сакральності 

й містицизму (Peelman 42). У разі будь-яких змін, що відбуваються з одним із 

елементів системи, інші компоненти чутливо на це реагують. Складні пологи 

головної героїні Флер Піладжер відлунюють у навколишньому просторі: «Але 

лише пообіді того другого дня тиша остаточно розірвалась, і тоді наче духи-маніту 

в усьому лісі заговорили через Флер, вільно, сперечаючись. Я їх упізнав. Дрижаче 
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скрипіння Черепахи, високий крик Орла, шалена гіркотливість вигуків Луня, 

Видри, виття Вовка, низький хрип Ведмедя» (Erdrich Tracks 59). Природа 

відгукується настілки сильно, що дика ведмедиця приходить до хатини, де 

народжує жінка. У результаті поява ведмедиці сповнює Флер одночасно страхом і 

надзвичайною силою, що стимулює процес народження дитини. Спроба 

антагоністки роману Полін поцілити у ведмедицю з рушниці виявляється 

невдалою, і ведмедиця зникає в лісі, не лишаючи жодних слідів, що наводить 

наратора на думку про можливу містичну природу звіра «a spirit bear». 

Образ протагоністки Флер Піладжер є особливо важливим для розуміння 

міфопоетичного підґрунтя простору в «Слідах». Важливо зазначити, що 

характерною рисою феміністичної прози Л. Ердрік є сильні жіночі образи. У 

«Слідах» це Флер, індіанка оджибве, в чиїх жилах тече кров могутніх шаманів. 

Авторка наділяє її надзвичайно потужною енергетикою, за допомогою якої вона 

може керувати силами природи. Будинок Флер знаходиться на озері Матчіманіто, і 

якщо поглянути на те, як структурується простір у романі через призму ідей 

М. Еліаде про сакральне та профанне, то стає очевидно, що будинок Флер 

знаходиться поруч із Axis mundi, центром світобудови. Зв’язок Флер із водяним 

духом Мішіпешу (місцеві вважають, що між ними любовний зв’язок і що донька 

Флер Лулу має за батька чи водяного духа, чи й саме озеро (Erdrich Tracks 31)) є 

проявом просторово орієнтованої епістемології корінних американців, серед 

вірувань яких – уявлення про те, що люди народжуються з землі чи певного місця 

на землі, як-то струмок, річка, гора тощо.  

Образ Флер при цьому є втіленням гіноцентричної космології корінних 

американців. Художні деталі, за допомогою яких Л. Ердрік описує зміни погоди та 

навколишнього простору, вказують на те, що природна здатність Флер викликати 

стихійні лиха є не результатом відьомських чарів чи шаманських ритуалів, а 

прикладом того, як її емоційні стани містично транслюються через навколишній 

простір. Подібно до вже наведеного прикладу з ведмедицею, роман рясніє 

епізодами, де Флер і природа в єдності протистоять несправедливості з боку 

чоловіків та колоністів: раптове торнадо призводить до загибелі ґвалтівників 
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Флер, ураган у лісі валить дерева на голови лісорубам із лісозаготівельної 

компанії, шторм на озері топить чоловіків, що зазіхають на Флер. Такі епізоди 

наштовхують на думку, що Флер Піладжер у романі є уособленням тріади 

природа – індіанська земля – жіноче начало, яку Л. Ердрік зображує як більш 

потужну порівняно з патріархально орієнтованою епістемологією. 

Топос озера змальований як такий, що володіє високим ступенем 

амбівалентності. Якщо для персонажів, що зберігають традиційний погляд на світ, 

це священний простір – місце сили, то для новонавернених індіанців, таких як 

антагоністка Полін Паят, природні відкриті топоси лісу та озера сповнені демонів 

і спокус. Полін говорить: «"Темряву від темряви, я молилася, Бога Істинного від 

Бога Істинного". Я попросила про місце, де я могла б його зустріти, в якій пустелі 

і якій землі» (Erdrich Tracks 195). «Ніхто не наважиться мене рятувати зараз. 

Невидимі шматочки зазубреного льоду могли розірвати човен. Я була у безпеці, 

принаймні, залишена наодинці з власною метою, що полягала в стражданні в 

пустелі сорок днів, сорок ночей або стільки, скільки витримають латки на цьому 

човні. Я була рішуче налаштована гартувати свій дух, дух, що поневолював 

невігласів, який прирікав їх на муки через віру. Я вирішила вразити його хрестом» 

(Erdrich Tracks 200).  

У романі можна побачити очевидні паралелі між озером Матчіманіто та 

новозавітною пустелею, де сорок днів диявол спокушав Христа. Полін ототожнює 

себе з Христом, а Водяний дух Мішіпешу в її уяві постає тим дияволом із рогами, 

що спокушає Христа: «Щоб не дихати, я почала мандрувати. Але я не пішла б тим 

триденним шляхом, де я знала, що чекає мене попереду. Мене змусили йти 

небажаним мені шляхом – який зводить з дороги та заводить тебе у ліс. Я пішла, 

неохоче, старим шляхом до озера Матчіманіто, обігнула трясовину й високі жовті 

очерети, через утрамбований сніг і траву, між масивними дубами вийшла на 

галявину й пішла далі повз хижу Флер, доки не продерлася крізь підлісок і 

опинилася на березі. <…> Озеро билося, котилося, і небо наді мною було темним, 

але світло падало з луски й відблискувало від кінчиків його рогів, коли він 

піднімався з води, як кіраса, залізні кільця в шкірі та вустах, шматки каміння, що 
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стирчали з нього» (Erdrich Tracks 194). Уподібнення річкового духа та 

християнського диявола на основі подібності як їхнього зовнішнього вигляду, так і 

містичної темної сутності є прикладом гібридизації міфологічних образів за 

рахунок їх взаємонакладання. Однак варто зважати на той факт, що якщо в 

християнській парадигмі мислення диявол являє собою абсолютне зло, то у 

міфологічній системі оджибве водяний дух є одночасно загрозою й захисником, 

оскільки все у світі має свої темні та світлі сторони. Завдяки цьому досягається 

космічний баланс. Таким чином, можемо побачити, що образ Мішіпешу 

гібридизується не за рахунок зрощення, а радше через накладання двох 

міфологічних образів, які розрізняються залежно від культурної перспективи 

персонажів. При цьому накладання цих образів у романі має на меті 

продемонструвати конфліктні взаємини між віруваннями оджибве та 

християнством на стику культур і світоглядів, а також символічно втілити 

стосунки новонаверненої ревної католички Полін із релігійно-світоглядною 

системою й традиціями народу, яких вона зрікається. 

Роман «Сліди» на рівні просторової поетики ілюструє деструктивний влив 

католицизму та його ключову роль у колонізації Північної Америки. У багатьох 

своїх романах Л. Ердрік зображує християнські церкви, розташовані в резервації, 

як локуси, далекі від сакральності священних храмів. Храм, на думку М. Еліаде, – 

це локус, що підноситься до небес заради спілкування з Богом. Простір, який його 

оточує, є профанним (9). Однак замість того, щоби бути imago mundi та освящати 

й очищувати простір, церкви в романі «Сліди» зображені як такі, що нічим не 

відрізняються від крамниць. «Дві крамниці конкурували за те, щоби продавати 

товар трьом сотням місцевих жителів, а три церкви сперечалися між собою за їхні 

душі. Тут була каркасна будівля для лютеран, важка цегляна – для парафіян 

єпископальної церкви і довга, вузька вкрита ґонтом католицька церква. Остання 

мала стрункий шпиль, удвічі вищий за будь-яку будівлю чи дерево» (Erdrich Tracks 

13). Основна мета церков, як і мета колонізації, – привласнення, у випадку 

релігійних установ – привласнення душ оджибве. Найвищий шпиль на 

католицькій церкві символізує амбіційне прагнення інституційного католицизму 
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перемогти в цих «перегонах». Так само інший локус, що асоціюється з 

католицизмом у романі, – жіночий монастир – є профанним простором, особливо 

на контрасті з сакральним простором лісу й озера Матчіманіто. Конструюючи цей 

контраст, авторка роману демонструє те, про що говорить А. Пілман у своєму 

дослідженні: духовний досвід американських індіанців є основою єднання між 

індивідуумами, спільнотою, космосом, духами та верховним єством. Тим самим 

світобачення американських індіанців відрізняється від західної (юдео-

християнської) релігійної традиції, система координат якої радикально відділяє й 

відрізняє Бога як верховну сутність від всесвіту, як створеного та відокремленого 

від нього (Peelman 42). 

Колонізація стає можливою саме через трансформацію простору, що пов’язана з 

його сакральними смислами. Як уже зазначалося вище, виділяють три форми 

трансформації простору з метою його апропріації: переселення людей із 

сакральних для них топографій, десакралізація простору та переоцінка простору 

шляхом заселення його новим богом (Ахундов 71–72). Роздуми Полін 

якнайточніше ілюструють колоніальність, яка прагне до витіснення старих богів і 

традиційної духовності з метою їх заміни на нові, і як наслідок – захоплення та 

освоєння нових територій. «Я вважаю, чудовисько було приборкане тієї ночі, 

відправлене на дно озера і прикуте там завдяки моєму вчинкові. Бо кажуть, що 

приїхала вантажівка геодезиста й приготувалася до вимірювання. Без сумніву, це 

була справа рук Христа. Я бачу отця, передчуваю більше, ніж почула. Земля буде 

продана та розділена. Хатина Флер впаде, зрівняється з землею і вкриється 

листям» (Erdrich Tracks 204). Як стане згодом зрозуміло, протистояння між 

Христом і духом озера програне на користь католицького божества, що 

виражається в подальшому відсудженні землі в індіанців. Ісус Христос при цьому 

постає одним із символів колонізації. Флер як символічний образ індіанської землі 

й традиційного індіанського життя на цій землі зображена як сполучна ланка між 

оджибве і вищими силами, які є космічним джерелом енергії. Полін як адепт 

католицизму прагне зайняти її місце і звільнити цю землю для свого нового Бога. 

«Між людьми та золотоокою істотою в озері, духом, який, за їхніми словами, не 
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був ні добрим, ні поганим, а просто мав апетит, Флер була наче дверна петля. Так 

само було і з Ним, Нашим Господом, який, очевидно, зробив білих кмітливішими. 

Їх ставало все більше навколо, деякі з них навіть мали автомобілі, тоді як індіанців 

ставало менше, вони кашляли до смерті й напивалися. Було ясно, що індіанців не 

захищала істота в озері та інші маніту, які жили на деревах, у кущах чи в духах 

тварин, на яких полювали аж майже до повного винищення, і вони втрачали 

бажання паруватися. Мав статися переломний момент, відкритися інші двері. І 

саме Полін відкрила б їх, як вона замкнула замки в Арґусі. Не Флер Піладжер» 

(Erdrich Tracks 139). 

Роман «Сліди» демонструє, що логіка християнства, як одного з інструментів 

колонізації, будується на протиставленні власних догм і принципів, як утілення 

добра та божественного, усьому нехристиянському, що бачиться як зло та 

диявольські сили. Тому нехристиянські язичницькі вірування сприймаються 

християнами як такі, що мають стосунок до темної сторони. Так, біблійні алюзії, 

якими просякнута мова Полін, підкреслюють її антагоністичну позицію відносно 

корінної топографії та традиційного способу життя оджибве. «Царством 

проклятих» («the kingdom of the damned» (Erdrich Tracks 199)) називає Полін тих 

оджибве, що живуть у лісі на берегах озера. Г. Ансалдуа справедливо наголошує, 

що будь-яка інституційно встановлена релігія схвалює лише власні таїнства та 

святині, тоді як корінні релігії називаються культами, а їхні вірування – 

міфологіями (37). Л. Ердрік втілює цю ідею в описі того, як Полін сприймає 

землю оджибве, де панує пантеїзм, який вона пов’язує з дияволом у подобі 

водяного духа. «З часом, коли зима винищила ще більше людей, і мене з 

монастиря часто кликали від одного дому до іншого, де я готувала тіла людей, які 

щойно померли, в останню путь, мені було відкрито подробиці Його великого 

прагнення. Я не повинна відвертатися від індіанців. Я повинна йти серед цих 

людей, бути спокійною та слухати. У цій країні був диявол, тінь у воді, привид, що 

заповнював їхні думки. Для Нього тут не було місця, його недостатньо, щоб 

поселитися в щілині їхньої свідомості» (Erdrich Tracks 137). Полін вважає, що там, 

де панує така розщеплена свідомість, немає місця для Всевишнього. «Тієї ночі в 
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монастирському ліжку я знала, що Бог не мав ні опори, ні впливу в цій землі, ні 

прощення для праведних» (Erdrich Tracks 192). Тобто ця земля ввижається Полін 

хиткою та нестабільною для того, щоб сюди міг прийти християнський бог. Таким 

чином Л. Ердрік підкреслює догматизм інституційного католицизму, що 

збудований на чітких бінарних опозиціях. 

Роман «Сліди» акцентує на тому, що епістемологія оджибве, на відміну від 

християнства, виявляється більш гнучкою в зоні культурних контактів, 

допускаючи плюриверсальність і паралельне існування обох духовно-релігійних 

систем у корінному просторі. Як свідчать дослідження, індіанські народи довгий 

час не сприймали католицизм і відкидали його, допоки не стало очевидно, що 

основні підвалини їхнього світу, які існували тисячоліттями, зазнали змін. Разом із 

тим, звернення до католицизму, що було засобом виживання, не означало зречення 

традиційної духовності, а радше виглядало як запозичення і трансформація та 

взаємодія обох релігійних систем у зоні контакту культур. У романі можна 

помітити сліди паралельного існування й зрощення духовно-релігійних систем, 

які проявляють себе через те, як індіанці в резервації та в містечку Арґус вірять 

кожен у своїх богів, а деякі мешканці практикують обидві релігії одночасно: 

будують ритуальні індіанські вігвами для духовного очищення й ходять до церков 

на меси, хрестяться й посипають землю і воду тютюном, вішають індіанський 

амулет-ловець снів поруч із розп’яттям і т. ін. Усі ці приклади вказують на те, що 

корінний простір у результаті тісного контакту з колонізаторською культурою 

перетворюється на територію помежів’я (borderlands), яка характеризується 

змішуванням культурних патернів. 

Роман «Майбутній дім живого бога» демонструє тенденцію до подальшої 

транскультурації та зрощення двох релігійно-духовних систем, на яких базується 

світогляд сучасних і, зокрема, міських індіанців. У цьому творі образ міста 

виходить на перший план і стає основним місцем розвитку подій. Проте 

резервація, хоч і відіграє меншу роль, залишається топосом культурної 

вкоріненості. Незважаючи на високий рівень гібридності, про яку йтиметься далі, 
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резервація зображується авторкою як топос, який тяжіє до духовності, а місто 

проявляє себе як світський простір, майже позбавлений священних центрів. 

Навіть церква, що фігурує в романі, ні за формою, ні за змістом не є місцем, що 

транслює трансцендентально-метафізичні значення. Вона описана як «скромне 

місце» з «аскетичною дзвіницею», «успадковане церквою від двох католицьких 

шкіл, які колись зрівняли з землею бульдозери. Прості дерев’яні лавки, шпалери з 

абстрактним малюнком, підлога на терасі, відполірована до блиску 

перевихованими п’яничками» (Erdrich Future Home August 20). Ця церква не 

названа на честь святого та не пов’язана з божествами; натомість церква названа 

на честь «Боговтілення» і присвячена знедоленим людям: самотнім, нікчемам, 

покидькам, прокаженим, непотребам, аутсайдерам (Erdrich Future Home August 

20). Зазвичай вважається, що сакральна географія втілює систему переконань 

громади через їхню просторову структуру. На відміну від монументальних 

католицьких базилік, які домінують у навколишньому просторі, прагнучи 

наблизитися до Бога, або розкішних протестантських церков, які віддзеркалюють 

дух споживчої епохи, проста й непретензійна церква, до якої ходить Сідар, 

наголошує, що головною цінністю є не божества, а люди. Католицизм, який 

сповідує протагоністка, пов’язаний не з вірою у вищу сутність, а, перш за все, із 

прагненням до почуття належності. Сідар зазначає, що вона сприйняла 

католицизм у своїх спробах знову відкрити зв’язок із біологічною матір’ю та 

людьми, що належать до корінної культури. Як стверджують дослідники (Owens 

55; Toelken 14), корінні народи сприймають індивідуалізм як чужорідну 

філософію. Більш потужною в їхній системі цінностей є спільнота й групова 

ідентичність.  

Резервація також зображена як профанний простір повсякденного існування з 

окремими вкрапленнями сакральності. При цьому, як і вся резервація, локуси, 

пов’язані з ієрофанією, вторгненням священного (Элиаде 121), характеризуються 

високим рівнем культурної гетерогенності, що часто в тексті постає саркастично 

гіпертрофованою. Так, одним із найяскравіших просторових образів, що має 

міфопоетичну семантику, є казино. У романі воно – і популярне спаціальне кліше 
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індіанської резервації, і мирський локус – трансформується у священне місце 

резервації в результаті того, що католицька свята індіанського походження, свята 

Катері, як вважають, явила себе людям між парковками казино. Овал землі між 

північним і південним паркінгами набуває нового сакрального значення. 

«Священний овал землі лежить між північною та південною стоянками, і комітет 

вирішив для початку обробити його дерном, який мали привезти годину тому» 

(Erdrich Future Home August 9). Сюрреалістична взаємодія просторових елементів, 

таких як валун, що позначає саме те місце, де свята Катері явилася людям, вівтар-

святиня серед новеньких свіжоасфальтованих паркувальних місць, статуя святої, 

яку планують тут будувати, переплітає священне та мирське, католицьке та 

язичницьке. Простір у результаті стає джерелом і культивує й поширює нові 

значення. Як-от напівміфічні хрести в дернині, що ніби з’явилися там, де стояла 

свята Катері. «Там, де вона стояла на траві, просто під її ногами, два хрести були 

випалені на дерні» (Erdrich Future Home September 6). З іронією Л. Ердрік у романі 

змальовує, як у казино люди почали приїжджати зі своїми Бібліями в руках після 

того, як там явилася свята Катері. Таким чином, взаємодія культурних значень 

робить парковку казино з католицькою святинею локусом із найбільш 

інтенсивним накопиченням гібридності. На думку О. Шостак, у своїх творах 

Л. Ердрік прагне зруйнувати транспортовану християнську семантику через 

використання християнських мотивів та образів у іронічному ключі, аби 

продемонструвати критичне ставлення до християнського віровчення, що 

виявилося одним з інструментів витіснення оджибве на маргінальні позиції 

(Шостак “Релігійний дискурс” 455). Іронічний контекст, проте, не нівелює той 

факт, що взаємодія культурних значень робить парковку казино з католицькою 

святинею локусом із найбільш інтенсивним накопиченням гібридності. 

Образ ірокезької жінки Катері як католицької святої індіанського походження 

вже сам по собі акумулює різноманітні транскультурні смисли й почуття. 

Біологічна матір протагоністки – одна з тих, хто щиро вірить у священне явлення 

святої Катері та називає себе «язичницькою католичкою» («pagan Catholic»). Цей 

термін базується на опозиції та є квінтесенцією гібридного характеру католицизму 
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на корінних землях. Міфічна поява святої Катері в романі демонструє, що 

порівняно з містом резервація як топос більше тяжіє до пошуків духовності. 

При цьому вибір авторки на користь образу саме святої Катері не видається 

довільним. Вона не лише є покровителькою екологів, вигнанців і сиріт, що 

перетинається з основними темами роману, але й асоціюється з Дівою Марією, 

одним із найбільш успішних гібридних образів у релігійно-духовній системі, що 

сформувалася на транскультурних теренах корінного простору, адже жіночі образи 

святих є гібридними конструктами, у яких проявляє себе жіночоцентрична 

епістемологія корінних американців. Так, наприклад, Г. Ансалдуа вважає образ 

святої Діви Гваделупської одним із найбільш релігійно, політично й культурно 

потужних у культурі чикано: «Вона, подібно до моєї раси, є синтезом старого 

світу та нового, релігії та культури двох рас у нашій душі, переможців і 

переможених» [с. 30]. Г. Ансалдуа проголошує її символом метисності (mestizo), 

що узгоджується з індіанськими цінностями. Індіанська віра вкорінена в образах, 

символах, магії та міфі рідного простору. Образ Діви Марії Гваделупської, яка 

вважається покровителькою обох Америк, на думку Г. Ансалдуа, приймає на себе 

психологічне та фізичне спустошення пригнічених індіанців, і тому є духовним, 

політичним і психологічним символом надії, боротьби й виживання. При цьому, 

Діва Гваделупська об’єднує і виступає посередницею між людьми різних культур, 

рас, релігій, мов та між людським і божественним світом. Вона є символом 

етнічної ідентичності мешканців помежів’я, що через своє змішане походження 

змушені перетинати кордони культур (Anzaldua 30). Г. Ансалдуа наголошує, що 

індіанці й метиси не почали мислити в межах дихотомій, нав’язаних 

колонізаторами, і продовжують поклонятися старим духам (включаючи Діву 

Гваделупську) та їхній надприродній силі під личиною християнських святих 

(Anzaldua 31). О. Шостак, досліджуючи образ Божої Матері у творчості Л. Ердрік 

і Л. Сілко, стверджує: «Образ Божої Матері є важливою частиною художнього 

світу обох письменниць, він не тільки виступає домінантом конкретної 

християнської культури, яку він у першу чергу репрезентує архетипно у 

свідомості більшості читачів неіндіанського походження, але й чинить їй опір, 
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"вбираючи" в себе культурну інформацію індіанського світогляду, чим і 

привносить радикально нові культурні концепти» (Шостак “Образ Божої Матері” 

311). Очевидно, що образ Святої Діви, з одного боку, перегукується з іншими 

жіночими образами з когорти християнських святих, а з іншого, – узгоджується з 

жіночоцентричною епістемологію корінних народів. 

З часом образ святої Катері, так само як і простір парковки казино, що з нею 

асоціюється, обростає додатковими транскультурними значеннями, які 

віддзеркалюють реалії сучасного американського життя. Освячений тепер локус 

парковки казино місцеві жителі порівнюють із ділянкою на Лонг-Айленді (Нью-

Йорк), де, як стверджується, зареєстровано кілька явлень Діви Марії. Завдяки 

цьому Лонг-Айленд у фінансовому виграші від паломницьких натовпів. Жителі 

резервації також планують поставити на парковці щось на кшталт гробниці святої 

Катері, щоби зацікавити туристів. На прикладі цього просторового образу 

Л. Ердрік у своєму романі демонструє, що власне християнські концепти, цінності 

та практики, як частина загальноамериканського контексту, давно стали 

невід’ємною складовою життя корінних американців, навіть у резерваціях, які є 

традиційно індіанськими територіями. Л. Ердрік підкреслює, що католицизм як 

одна з підвалин американського способу життя залежить від глобальної культури 

споживання. Роман іронічно показує, яким чином католицькі образи 

модифікуються в контексті сучасного американського споживчого суспільства, яке 

продає, купує й отримує прибуток від будь-якого гамбургера, квитка для 

паломників, щоб увійти до священної святині, або від продажу пелюсток із 

трояндових кущів, над якими, як говорять, Богородиця махнула рукою. Таким 

чином, у романі «Майбутній дім живого бога», як і в інших романах письменниці, 

просторові образи з орієнтацією на християнську семантику не набувають 

сакральності, експлікуючи глузливо-критичне ставлення до них авторки. Однак, 

на відміну від роману «Сліди», такі образи не демонструють протистояння 

індіанської та євроамериканської культур, а засновані на зрощенні культурних 

кодів. 
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 Як підсумок можна стверджувати, що міфопоетичний аналіз просторових 

образів згаданих романів свідчить про те, що Луїза Ердрік від початку своєї 

творчості й до сьогодні робить постійні спроби осмислення взаємин між 

світоглядними парадигмами корінних народів і католицизмом, які є наслідком 

колонізаційних процесів. Роман «Сліди» демонструє досить суттєві відмінності 

між племінними віруваннями й доктринами католицької церкви: гіноцентрична 

просторово орієнтована космологія з високим рівнем сакральності простору, 

просякнутого містицизмом, та спільнотою як найвищою цінністю 

протиставляється західноєвропейській парадигмі мислення, що зображена як 

патріархальна, індивідуалістична, антропоцентрична, з постійним прагненням 

захоплення території та розривом між людиною і Богом. Проте, навіть 

незважаючи на кардинальні відмінності цих міфо-релігійних парадигм, їхнє довге 

культурне співіснування в одному просторі поступово призводить до 

взаємозапліднень, а згодом – синкретизму. Контроверсійність такого синкретизму 

полягає в тому, що, з одного боку, він є результатом інституційного пригноблення 

корінних народів, а з іншого боку, стає запорукою їхнього духовного й 

культурного виживання. Особливістю синкретизму, відображеного в романі 

«Майбутній дім живого бога», є те, що концепти, які на перший погляд здаються 

християнськими, вочевидь мають індіанське наповнення та базуються на 

індіанських світоглядних засадах. Це демонструє той факт, що світоглядна 

парадигма корінних американців порівняно з католицизмом виявляється більш 

гнучкою в зоні культурних контактів. Таким чином, зіставлення романів «Сліди» 

та «Майбутній дім живого бога» ілюструє поступальний рух у відносинах 

західноєвропейської та амеріндіанських міфо-релігійних систем від 

взаємозаперечення до транскультурності. 
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3.2. Від космогонії до антропогенної кризи: взаємоперетини простору і 

тілесності в романах «Жінка-антилопа» та «Майбутній дім живого бога» 

 

Ідея тілесності є однією з домінуючих у сучасних філософських пошуках, а 

саме поняття тіла – широко вживаним у контекстах аналізу людини та 

формоутворень її буття. Світ, у свою чергу, є обширом буття – тим обширом, у 

якому відбувається життєвий рух людини. Можна без перебільшення сказати, що 

проблема взаємозв’язку людини й навколишнього світу, природи, посідає одне з 

центральних місць у творах індіанських письменників завдяки притаманній 

корінним народам Америки землецентричній (land-based) ідентичності. При цьому 

землю та ландшафт не варто розуміти у їх словниковому значенні як вигляд 

простору, краєвид, частину території, яку око може осягнути в погляді, оскільки, 

як стверджує письменниця Леслі Сілко, «цей термін передбачає, що глядач 

відділений від чи знаходиться за межами території, яку він оглядає. Глядач така 

сама частина ландшафту, як і валун, на якому він стоїть» (2). Особливістю 

індіанського розуміння тілесності є ідея глибинної сполученості людини та 

природи. На всіх етапах буття світу плоть присутня в ньому й відіграє ключову 

роль. Просторовість у світогляді американських індіанців складає не одну з 

емпіричних ознак тілесності, а сутнісну онтологічну характеристику, без якої тіло 

не може бути осягнене у своїй буттєвості. Однак сучасність та екологічні загрози 

ставлять перед людством і планетою нові виклики, які корінні письменники 

осмислюють, виходячи з власної епістемологічної перспективи.  

Романи Луїзи Ердрік «Жінка-антилопа» та «Майбутній дім живого бога» 

засвідчують, що простір, у його літературному вимірі, може бути призмою, крізь 

яку бачиться тілесність. Тілесність при цьому визначається як притаманний 

людині особливий вид цілісності, що виникає як синтез чуттєвого тіла, психіки та 

соціальних патернів людини й характеризується рухомими межами (Баричко 97). 

В обраних романах найбільш яскраво проявляються особливості взаємодії тіла й 

простору, що вирізняють традиційні й сучасні парадигми буття корінних 

американців.  
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Для з’ясування місця й ролі тілесності у просторовому вимірі потрібно 

висвітлити кілька головних питань. Перше стосується співвідношення тілесного 

та просторового, тобто місця, яке тіло займає у просторі. Це питання про те, чи є 

тіло безпосереднім продовженням простору або воно є одним із компонентів, 

вписаним у тілесний світ, що його оточує. Друге питання охоплює всі прояви 

тілесності у відносинах із навколишнім світом. Це питання про роль, яку 

відіграють людське тіло і плоть, та їх функціонування у просторі. Третє питання 

стосується ставлення тіла до навколишнього простору та його чуттєвого 

переживання присутності у світі. Четверте питання присвячене з’ясуванню факту 

взаємовпливів, які відбуваються між тілом і простором, а також того, як у 

сучасному світі через простір втілюються механізми біовлади. Висвітлення цих 

питань дасть змогу охопити головні способи залучення тілесності – як поняття та 

якості буття – до просторового виміру. 

Тілесність є загальною ознакою чуттєвого світу, тоді як просторова протяжність 

є ознакою тіла. На це вказують теоретико-філософські концепції Е. Гуссерля, 

М. Мерло-Понті, А. Лефевра, В. Топорова, М. Бахтіна, О. Гомілко, М. Фуко, які 

слугують методологічною базою в цій частині нашого дослідження. У концепціях 

усіх зазначених авторів експлікується ідея про те, що просторовий розподіл: 

верх / низ, там / тут, близько / далеко, схід / захід, північ / південь і т. ін. – 

первинно пов’язаний із тілом та можливий саме тому, що людське тіло, за 

визначенням Ю. Бедаш (214), є центром – «нульовою точкою», із якої задаються 

всі просторові координати й відношення.  

Тіло повсякчас описується через просторові характеристики, що особливо 

помітно в обширі архаїчної культури, коли воно мало особливий онтологічний 

статус і часто ототожнювалося з космосом як уособленням навколишнього 

простору. О. Гомілко наводить Платонове трактування тілесної субстанції матерії 

через такі поняття, як «просторовість», «вмістилище», «годувальниця», «мати» 

(264). Дослідниця наголошує на тому, що для архаїчної людини тіло було 

космосом, а тому все в тілі мало космічне значення. Така думка узгоджується з 

ідеями В. Топорова, який доводить, що міфопоетична свідомість вибудовувала 
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опис Всесвіту, базуючись на моделі людського тіла. Для дослідника 

беззаперечними аргументами на підтримку цієї ідеї виступають міфи про 

походження частин космічного чи земного простору з частин тіла Першолюдини 

або навпаки – Першолюдини з різних частин космічного простору. Саме людський 

організм (тіло) та його функції, таким чином, є основою архаїчного бачення 

простору. В. Топоров також вказує на те, що в зовнішньому світі, тобто у тому, де 

міститься простір, людина може розрізняти й описувати тільки те, що має 

відповідність у тілі й пов’язане з органами чуттів, наприклад зір – око – світло, 

слух – вухо – звук, нюх – ніс – запах, дотик – шкіра – матеріально чуттєвий світ – 

речі. Усі ці приклади підтверджують особливу роль, яку має тіло для осягнення 

феномена простору (Топоров «Пространство и текст» 242–246). 

Просторовість довгий час вважалася основним вираженням тілесності завдяки 

картезіанській редукції тіла до res extensa («річ протягнута, але не мисляча»), поки 

феноменологія Е. Гуссерля та М. Мерло-Понті кардинально не змінила напрямок 

дослідження взаємин тіла та простору, визначивши відправною точкою для 

вивчення останнього тіло та його досвід сприйняття світу. Е. Гуссерль виводить 

взаємозв’язок між тілом і простором із руху, в якому постійно перебуває тіло: 

наближення, віддалення, сприйняття, відштовхування, проникнення тощо. Ці рухи 

Е. Гуссерль називає кінестетичними почуттями. Через них, а отже, через тіло 

свідомість конституює просторовість (цит за: Гомілко 90). Особливу роль у 

стосунках тіла та світу, за Е. Гуссерлем, відіграє торкання, через яке тіло вступає в 

контакт зі світом. Завдяки поєднанню тактильних і кінестетичних відчуттів 

відбувається, відповідно до запиту плоті живого тіла, витворення плоті речей (цит 

за: Гомілко 91). Для М. Мерло-Понті живе тіло є основним органом сприйняття 

світу взагалі й простору зокрема. Основою орієнтації в просторі є досвід, що 

описується ним як кореляція між живим тілом і світом (123). Переосмислюючи 

призначення тілесності, М. Бахтін також підкреслює беззаперечну кореляцію 

тілесності та просторово-часового світу, вказуючи на те, що у співвідношенні з 

конкретною людською тілесністю «весь світ набуває нового змісту й конкретної 

реальності, матеріальності, вступає не у символічний, а в матеріальний 
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просторово-часовий контакт із людиною» (Бахтин «Раблезианский хронотоп» 99–

100). Анрі Лефевр вважає, що сприйняття, осмислення й переживання соціального 

простору відбувається через тіло. Тобто соціальна практика передбачає 

використання тіла в просторі, і відповідно, його сприйняття, репрезентації тіла 

зумовлені науковими досягненнями й ідеологіями, тим часом як тілесне 

переживання зазнає впливу культури (Лефевр 54). Ця теза знаходить своє 

відображення і в концепціях М. Фуко, який описує контроль над тілом через 

просторові практики. Таким чином, кореляція тілесності та просторовості 

видається беззаперечною, при цьому важливо зрозуміти, яким чином відбувається 

ця взаємодія і наскільки вона культурно детермінована.  

Роман Л. Ердрік «Жінка-антилопа» – сімейна сага, що описує століття з життя 

кількох індіанських родин, чиї долі у вигляді бісерин вплітають міфічні сестри-

близнючки у полотно світу, переплітаючи їх у часі й просторі та формуючи з них 

складні візерунки. Містичний сенс жіночої творчості, втілений у процесі плетіння 

бісером, прирівнюється до акту божественного творення світоустрою, подібного 

до того, як у різних міфологіях богині28 прядуть нитки людських доль. У романі 

наратор (пес) стверджує: «Ми, собаки, знаємо, чим насправді займаються жінки, 

коли вони вишивають бісером. Вони зшивають нас усіх в один узор, у життя в 

їхніх руках. Ми – намистинки на вощеній нитці, наколоті гострими голками. Ми – 

крихітні шматочки величезного малюнку, який вони створюють, – душа світу» 

(Erdrich The Antelope Wife 83). Сестри-близнючки в романі фактично формують 

простір власноруч, виплітаючи його з бісеру. Бісерини – метафоричний образ 

людей, створених із плоті й душі та вплетених у простір світу, – пришиті до тіла 

землі. «Чи знаєте ви, що намистини пришиті до тканини землі нескінченними 

пасмами людських м’язів, сухожиль людини, людського волосся? Ми так само 

важливі для цього, як і інші тварини. Не більш і не менш важливі, ніж олені» 

(Erdrich The antelope wife 75). Очевидно, що тіло є частиною навколишнього 

простору, а шиття з бісеру є метафорою циклічного хронотопу, для якого властиві 

єдність, неперервність, повторюваність і круговий характер усього сущого, що 

 
28 Мойри у грецькій міфології, Мокош і Доля й Недоля у слов’янській, Парки в римській міфології. 
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повертається до першооснов, вічної повторюваності елементів. «Сімейні історії 

повторюються у візерунках і хвилях від покоління до покоління, через кров і час. 

Після того як візерунок закріпився, ми продовжуємо його неодноразово 

відтворювати» (Erdrich The antelope wife 200). У цій ідеї експлікується 

визначеність людських доль і генетичний код, що передається з покоління в 

покоління. Люди, родини, роди складаються у візерунки на полотні, 

переплітаються та заплутуються так, що вчинки однієї людини впливають на весь 

її рід: учинки предків, зради, алкоголізм, самогубства, фатальні бажання, провини 

відображуються у життях нащадків.  

У концептуальному плані твору особливе символічне значення мають кольори. 

Колір нарівні з іншими категоріями, такими як простір, час, рух, є засобом 

осягнення світу (Бакеева 32). У романі Л. Ердрік кольори часто виступають 

символічним знаком, що маркує тілесність на карті світу. Візерунок виплітається 

бісеринами різного кольору. Фарба, якою пофарбовані бісерини-люди, має прямий 

стосунок до біологічних речовин організмів, які разом із людиною вплетені в 

тканину навколишнього простору. Блакитні та зелені бісерини зафарбовані сечею, 

змішаною з мідною стружкою, сині пофарбовані риб’ячою кров’ю, червоні – 

розтертим у порошок серцем, жовті – охрою мовчання. Колір наділений 

соматичною енергією, що різнить один відтінок від іншого, відповідно до того, які 

емоції переживає жінка-вишивальниця, що вона відчуває. У романі читаємо: 

«Дзвінке Перо, прабабуся першої Шавано, пофарбувала свої пера в блакитний і 

зелений кольори в суміші власної сечі, яку вона перекип’ятила з мідною 

стружкою. Жоден барвник не виходив однаково двічі. Залежно від того, що вона 

особисто туди вкладала, результат був завжди інший. Остаточний колір був 

наслідком того, що вона їла, пила, як займалася коханням та що сказала 

напередодні своїй матері чи своїй дитині. Вона ніколи не знала, чи вийде в неї 

синій барвник, чи зелений, або якась невиразна комбінація. Її злякало ось що: 

одного ранку, після того як вона програла свою боротьбу, вчинила зло вночі, 

обурившись і жорстоко помстившись сестрам, вдарила чоловіка й накричала на 

свою дитину, рукодільниця уривчасто помочилась і закінчила робити свою фарбу, 
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яку змішувала зазвичай. Зануривши білі голки дикобраза в суміш, вона виявила, 

що блакитний колір, який вона зробила того дня, був незвично цнотливим, 

прекрасним, глибоким і чистим» (Erdrich The antelope wife 99). Ідея творця, що 

формує простір через себе, перегукується з архаїчною ідеєю народження світу з 

частин тіла Першолюдини. Проте, якщо у космологічних міфах лише тіло як 

матеріальний об’єкт є основою формування матерії навколишнього світу, в 

Л. Ердрік емоції, почуття, вчинки визначають долю світу та окремо взятої людини. 

Найбільш значимим для розуміння концепції роману є блакитний колір, що, 

з’являючись у різних ситуаціях, знаменує собою перетин і осмислення 

часопростору людиною. Одна з сестер-близнючок прагне знайти для свого 

візерунка блакитні намистинки особливого відтінку: «блакитні намистини з 

північного заходу»29, які вона вважає унікальними. «У них ви бачите глибину 

духовного життя. Бачите небо, як крізь отвір у вашому тілі. Життя. Придивляєтеся 

до шкіри, якою вкритий майбутній світ» (Erdrich The antelope wife 214). Шукаючи 

блакитність у всьому, у полум’ї вогню, смужці неба в сутінках, жінка повідомляє, 

що час також блакитний. «Або час – те, що є блакитного в речах». Її пошук 

блакитних імен є нічим іншим, як намаганням затримати час. «Лише двічі в житті 

я бачила цю блакить абсолютно прозорою. Я побачила цей блакитний колір, коли 

народились мої дочки, – коли їхнє життя з’явилося з мого життя, цей колір 

заполонив мій розум. Іншим разом, моя дівчинко, це був день, коли я придумала 

ім’я для твоєї сестри» (Erdrich The antelope wife 215).  

Разом із часом, очевидним є також зв’язок блакитного кольору з простором. 

Мотив безкінечності простору, неба й горизонту реалізується в символічності 

блакитної далечі «the blue distance» та в індіанському імені Блакитна Прерія (Blue 

Prairie Woman), що передається від однієї жінки іншій. Семантика цього імені 

виростає одночасно з образів природи, неба, крові оленя. Безкінечна далечінь є 

 
29 В історії товарного обігу часів колонізації Північної Америки скляні намистини «trader beads» виконували роль 

товарних грошей. У романі швидше за все йдеться про кобальтові блакитні намистини, що з’явилися на континенті 

завдяки торгівлі Російської держави з корінними народами Аляски і звідти розповсюдилися на інші 

північноамериканські території. 
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метафоричним утіленням прагнень людини підтримувати зв’язок із природою, 

злитися з нею.  

Іншим свідченням зв’язку блакитного кольору з природою, а через них – із 

тілесністю, є образ антилопи. Як вважають герої роману, антилопи народжуються 

зі світла на краю світу. «Вона не будь-яка жінка. Вона – щось створене там, де 

відстань перетворює слова на повітря, а думки – на камінь» (Erdrich The antelope 

wife 218). Вони єдині настільки прудкі, що можуть досягнути блакитної далечі – 

горизонту. Жінка-антилопа в однойменному романі Л. Ердрік, полонена закоханим 

у неї Клаусом Шавано, отримавши свободу наприкінці роману, лине у блакитну 

далечінь і стає схожа на голку на полотні землі. Горизонт у романі пов’язаний 

одночасно з ідеєю свободи, зв’язку з природою та неосяжності буття. Як 

неможливо опинитися в місці, де небо торкається землі, так само людина не може 

осягнути власне буття в усіх проявах емоцій і почуттів.  

З упевненістю можна сказати, що перетин тіла та простору актуалізується в 

романі через тріаду простір – ім’я – тіло. Сенс феномена тілесності, за О. Гомілко, 

окреслюється в процесі перетворення організму на людське тіло. Цей процес не 

можна розглядати лише як такий, де спонтанно діючі сили культури стихійно 

формують людське тіло, надаючи йому необхідного вигляду та якостей. 

«Входження у власне тіло – один із головних виявів людської життєвої активності, 

важливий акт самовизначення та ствердження особистості. Індивід не лише 

отримує тіло для свого буття у культурі, він власними зусиллями здобуває його» 

(Гомілко 138). Найбільш прозорим, вважає дослідниця, цей процес був в обширі 

архаїчної культури, коли досягнута людиною тілесність ставала її головною 

ознакою й фіксувалася в імені. Як доказ дослідниця наводить індіанські імена, 

такі як «Велика Нога», «Соколине Око», «Чутливе Вухо». У романі в індіанському 

імені реалізується перший компонент вищезгаданої тріади, а саме просторовість. 

Герої роману мають два імені, звичайне та індіанське, яке здатне відображати 

внутрішню суть людини. Серед індіанських імен, які носять герої Л. Ердрік, – 

Блакитна Прерія (Blue Prairie Woman), Інший Бік Землі (Other Side of the Earth), 

Намистини з Білим Осердям (White Heart Beads). У пошуках загубленої дитини 
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свідомість і погляд героїні на ім’я Блакитна Прерія увесь час мандрує землею. Її 

тіло існує водночас і тут, і там, свідомість вислизає з тіла та з імені, що мислиться 

як зовнішня оболонка тіла: «Вона завила і подряпала себе, напівсліпа, і нарешті 

так вибухнула гнівом, що старійшини зібрались і вирішили змінити її ім’я. Ім’я 

Блакитної Прерії було залите кров’ю, спалене вогнем. Її ім’я було старим і 

вишуканим і належало багатьом могутнім матерям. Проте жінка, якій воно 

підходило, зникла» (Erdrich The antelope wife 13). Щоб не допустити розщеплення 

особистості, Блакитна Прерія має отримати ім’я, яке дозволить їй бути одночасно 

в племені, де живуть щойно народжені нею двійнята, та на іншому боці землі, де 

загубилася її перша дитина. «Але яке ім’я допомогло б жінці, котру можна було 

заспокоїти, лише коли вона вдивлялася в далечінь? Той, хто давав імена, 

усамітнився, голодував, співав і бачив сни, допоки не стало зрозуміло, що єдиним 

іменем, яке взагалі мало сенс, було ім’я місця, куди та, що раніше звалася 

Блакитна Прерія, пішла, щоб повернути свою дитину. Тільки-но її було названо 

на честь місця, куди вона прямувала, молода мати змогла бути одразу в обох 

місцях» (Erdrich The antelope wife 14). Завдяки новому імені – Інший Бік Землі – 

жінка з цього часу може шукати свою дитину, йдучи за сонцем, і одночасно жити 

звичайним життям жінки оджибве: сушити пеммікан30, шити мокасини, збирати 

рис, полювати на птахів. Саме її нове ім’я визначає позицію її тіла у світі та 

здатність тіла до руху в просторі. Знайшовши свою дитину, матір може повернути 

її, лише давши їй своє ім’я. Таким чином, можемо стверджувати, що здобута 

тілесність знаходить своє вираження у просторових вимірах завдяки вербалізації 

спаціальних образів в імені людини. 

Проблему функціонування тіла у просторі відображено в такому важливому 

просторовому образі, як гравітація, що в тексті актуалізує осмислення складних 

філософських питань нашого буття про зв’язок із землею, яка фізично притягує 

нас, смерть, через яку тіло неодмінно повернеться в землю, та душу, яку притягує 

до себе небо. Буття людини мислиться як вертикально розтягнуте між 

 
30 Пеммікан – м’ясний харчовий концентрат, що застосовувався індіанцями Північної Америки у військових 

походах і мисливських експедиціях. 
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матеріальним низом і духовним верхом. «Гравітація тягне сильніше. Інстинкт як 

свинець. Тягар на душі. І тоді щось ніби змусило мене кинутися бігти. А що коли? 

Що коли, точно так само як нас тягне до землі, і ми приречені лягти в неї 

наприкінці, нас також із тією ж швидкістю тягне до неба? Не дивно, що нас 

розтягує в різні боки, згори та знизу, в обидва кінці нашого єства. Не дивно, що 

душа не може вирішити, куди їй прямувати» (Erdrich The antelope wife 141). 

Рівновагу між тілесним низом і духовним верхом може порушити кохання. «Її 

роздягло відцентровою силою і затягло всередину. Круговерть тяжіння розв’язала 

всі її шворки» (Erdrich The antelope wife 147). Гравітація є метафорою емоцій та 

пристрастей, що переповнюють людину, реалізуючись у таких проявах тілесності, 

як фізичне кохання й бажання відчувати поруч тіло коханої людини. Через 

тілесність і пристрасті розгортається сутнісна драма самовизначення людини. «Це 

тягне її невблаганним тягарем. Вона падає. Сила тяжіння. Вона більше не може 

стримувати своїх почуттів. Щодо мене, я виснажена, голодна й холодна. Страшно 

бачити свою матір закоханою. Ми маємо земні тіла» (Erdrich The antelope wife 

147). Зазначимо принагідно, що саме через тілесне кохання реалізуються 

просторові стосунки між тілами. Еротика відкриває шляхи проникнення в 

найпотаємніші глибини буття. У темі кохання взагалі та фізичного кохання 

зокрема значним чином розкривається ідея просторовості тіла. Займаючись 

коханням, герої Л. Ердрік особливо гостро відчувають земну природу власних тіл, 

її вплетеність у простір світу, зв’язок із землею та власну смертність. «Коли вони 

займались коханням, їхні серця занурювалися глибоко в землю, і все ж 

тривожились через дивність того, ким ми є, як людські істоти з тваринною суттю, 

як люди, що відчайдушно тягнуться одне до одного через рани та 

синхронічності31, як нещасні бідолахи, злодійкуваті невдахи, напівп’яні від того, 

що їм сказали, що всі ми смертні» (Erdrich The antelope wife 54). Інтимність і 

кохання повсякчас зображені в романі як перетин двох тіл у просторі. Тіла 

коханців відчувають одне одного, тяжіють одне до одного, прагнуть подолати 

 
31 Синхронічність (нім. Synchronizität) – це збіг у часі двох подій, які здаються пов’язаними, навіть якщо вони не 

пов’язані. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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простір, що їх розділяє, та прикріпитися одне до одного, перетинаються, 

проникають одне в одного, коханці обмінюються тілами, опиняються в шкірі одне 

одного. «Нібито ми носили інші тіла, полум’яні шкіри інших людей, ніби ми з 

іншого часу та місця» (Erdrich The antelope wife 31). Френк у розлуці з Розін 

уявляє своє тіло розділеним червоною смугою навпіл, щоб одна частина його 

могла бути разом із тілом його коханої. Фізичне кохання описується як рух у 

просторі, коли коханці рухаються назустріч одне одному, прагнуть зменшити 

дистанцію, що їх розділяє. Цей рух подібний до хвиль чи до того, як пливуть 

хмари в небі, даючи героям відчуття, що вони біжать у далечінь. 

 Взаємовідносини між тілом і простором можна розглядати в рамках теорії 

архетипів. Так, навколишній простір, утілений в образі землі, є уособленням 

архетипу Великої Матері через його властивість народжувати. Зв’язок простору та 

тіла базується на притаманній архаїчній моделі мислення взаємозалежності між 

ембріогонією та космогонією й може бути представлений як синонімічний ряд: 

земля, родючість, жінка. Остання актуалізується в акті народження як такому. 

Жіноче тіло є простором, у якому зароджується нове життя. Усі жіночі органи 

володіють сакральною здатністю зачинати: «У глибокій тиші її крові формувалися 

двоє немовлят, створюючи себе так, як це робили перші боги-близнюки на 

початку» (Erdrich The antelope wife 14). Жінка може відчувати, як «крихітний 

стукіт нового життя розпочався в колисці її стегон» (Erdrich The antelope wife 17), 

та захищати дітей, «беручи їх назад у своє тіло та тримаючи їх» (Erdrich The 

antelope wife 51). Вагітне жіноче тіло наповнюється життям: «вони (доньки) 

знаходяться всередині одного тіла» (Erdrich The antelope wife 85). Вагітна жінка 

особливо відчуває свою просторовість, позначену розширенням, розриванням, 

рухами зсередини. У романі вона є персоніфікацією планети, всередині якої 

відбуваються тектонічні рухи, землетруси. «Я народила цю милу дитину та її 

сестру, які позначили мене наскрізь. Я люблю їх більше, ніж думала, що це 

можливо, – мої межі розтягнулися. Інші розтяжки, як у мене внизу живота, ніколи 

так і не перетворилися на сріблясті лінії, як сказано в книгах про вагітність. Вони 

залишились фіолетовими та зазубреними, але мені все одно. Вони справжні. Мене 
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розкрило. Мені слід пам’ятати якийсь знак, якусь незначну смужку, яка 

відображає внутрішній зсув, мою тектоніку. Я була цільна до того, як народила 

своїх дітей. Зараз я схильна до землетрусів» (Erdrich The antelope wife 39).  

Тоді як тіло жінки є воротами в життя, чоловік – це ворота в інше життя. Смерть 

мислиться в романі у двох іпостасях. Перша – це тілесний простір злого духа 

Віндіґо, що приходить до Розін у снах і розкриває своє вимощене кригою тіло, 

щоб поглинути героїню, загорнути у власну холодну шкіру: «Він не говорить, але, 

стоячи там, він повільно розстібує своє тіло. Він відкривається, як страшний 

костюм. Усередині він гладкий, як печера річкового льоду. Вона може бачити, ледь 

помітно, зсередини порожнини за його ребрами слабке сяйво фосфоресценції. 

Смерть випорожнила його, вишкребла зсередини, щоб там було місце, вона 

розуміє, коли він підзиває кивком голови, щоб вона туди ввійшла» (Erdrich The 

antelope wife 189). 

Інша іпостась смерті суто просторова. Людина проходить крізь «західні двері» й 

опиняється на іншому краю світу: Розін «поїхала з міста, бо її власна дитина 

вдихнула отруту, і її дух перенісся на інший край світу. Дінна пройшла через 

західні двері» (Erdrich The antelope wife 84)). Проте тіло людини, навіть після її 

смерті, не втрачає зв’язку з землею, з якою воно було пов’язане за життя. Тіло 

людини, поховане в землі, потребує дому. Для цього, за старою індіанською 

традицією, для померлого будують дім-могилу (grave house) і продовжують 

приносити тютюн та їжу, щоб померлий міг і далі задовольняти свої тілесні 

потреби. Поховавши померлу дочку, Розін залишає на її могилі кілька монет, щоб 

та могла заплатити водяному, який стоїть на воротах в інший світ. Розін вірить, що 

дочка зможе часто повертатися, аби погуляти лісом, покататися на хвіртці у 

воротах між небом і землею. Так виявляється метафізична здатність тіла 

залишатися частиною навколишнього світу після смерті.  

Ще одним утіленням кореляції тіла та простору є те, що тіло описується в 

термінах простору, і навпаки, простір набуває особливої антропоцентричності й 

описується різного плану соматизмами. «Попереду маячить ціла ніч, наповнена 

променями адреналіну. <…> Він відчуває, що це нестерпно бути прикутим своїми 
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кістками, коли власна шкіра утримує тебе всередині» (Erdrich The antelope wife 

67). Тіло часто мислиться як обмежений простір, у якому замкнена людина. 

Водночас – це простір завжди заповнений. Голос і емоції та, насамперед, душа 

(soul) і дух (spirit) містяться в цьому замкненому локусі. Хворе тіло є вмістищем 

вірусів. Вагітне тіло – вмістище для дитини, яка розриває його замкненість, щоб 

увійти у світ. «Її очі закотилися так, що стало видно білки, і вона, заінтригована 

болем, вдивлялась у власні думки, коли нарешті дитина прорвала собі шлях із неї» 

(Erdrich The antelope wife 17). Герої можуть зазирнути всередину власного тіла 

буквально, вивернути тіло навиворіт, прагнути позбутися тіла, носити тіла інших 

людей, їхню шкіру. Відчуття провини одного з героїв, Скрентона Роя, перед 

убитою індіанкою спричиняє хворобу духу, що виражається в прагненні позбутися 

душі, замкненої в тілі, вивернути тіло навиворіт: «Його тіло, здавалося, хотіло 

вивернути себе навиворіт. Його тіло витримало б усе, щоб позбутися душі, яка 

ним керує» (Erdrich The antelope wife 237). Так само Блакитна Прерія, що годувала 

груддю цуценя замість загубленої дитини, відторгає власне тіло, коли цуценя 

відлучається від грудей: «Мокрий попіл, коли щеня відлучилося від грудей. Кров. 

Почалися її місячні, і ніщо, що вона затискала між ніг, не могло зупинити 

стрімкий потік життя. Її тіло бажає позбутися себе» (Erdrich The antelope wife 12). 

Герої Л. Ердрік через відчай намагаються зректися того, що пов’язує їх із цим 

світом, – власного тіла. З іншого боку, тіло коханої людини мислиться як простір 

захищеності та спокою. Уві сні Розін почувається захищеною від смерті, загорнута 

у шкіру її коханого Френка: «Раптом він ковзає вниз, млявий і з важкими руками, 

якийсь костюм зі шкіри, і вона згадує, що охоплена сном. Коричнева шкіра. Тепла. 

Ніжно-коричневий колір шкіри. Вона зав’язує його, як бронежилети. Носить його, 

як щити та кіраси. Він дав їй у подарунок своє велике, тепле, міцне тіло, в якому 

можна сховатися відтепер, коли вона рухається вперед у цьому світі» (Erdrich The 

antelope wife 191). Френк є її опорою та захистом на землі. 

Простір може наповнювати персонажів: «Вона дивилася в далечінь, поки та не 

заповнила їй очі» (Erdrich The antelope wife 229). Може мотивувати їхні вчинки: 

«Коли він запитав, що трапилося з її палкістю до нього, вона показала на захід. 
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Сонце сідало. Небо було вогняним тілом» (Erdrich The antelope wife 14). 

Персонажі відчувають себе частиною природи та світу, що їх оточує. У снах Розін 

перетворюється на ліс: «... на той час вона вже ліс. Вона вирощує деревця. 

Саджанці проростають через її руки і груди, жадаючи світла. Її шкіра – захисна 

сітка для укриття маленьких саджанців, а над нею височать соснові вежі. Кожну 

ніч вона прямує лісистою стежкою свого тіла та чекає на незнайомця. Вона сидить 

у кріслі біля мілкої річки, в кінці стежки уві сні» (Erdrich The antelope wife 191). 

Очевидно, що Л. Ердрік метафорично окреслює вписаність тіла в навколишній 

простір. Таким чином у романі проявляє себе корінна епістемологія, що бачить 

людське тіло як його органічний елемент, і завдяки якій корінні народи мають 

здатність відчувати себе невід’ємною частиною живої природи. 

У прозі Л. Ердрік метафізична здатність тіла впливати на простір проявляється 

не лише в сюжетній лінії, що зображує близнючок-гаптувальниць, але також у 

випадках, коли зображуються людські емоції, які корелюють із простором або 

змінюють його. Розін після смерті дочки відчуває горе, що переповнює її саму та 

простір, що її оточує: «Вона плавала в смутку, готувала з ним, набивала його в 

мішки й заморожувала. Вона приготувала печеню, палила його на задньому дворі, 

викопала яму й викинула його туди, засипала в мішок для сміття, поставила на 

полицю, принесла до улюблених дерев і висипала на листя. Вона поклонялася 

йому, звивалася навколо нього, як відданий собака» (Erdrich The antelope wife 84). 

Кохання героїв, які довгий час не можуть бути разом, має вибухову силу, може 

знищити як простір, так і людей, якщо вони двоє опиняться в одному місці. Щоб 

уникнути руйнувань навколо, герої довгий час існують кожен у своєму локусі: він 

у місті, вона в резервації. «У будь-якому випадку мама впевнена, що вона знає. 

Їхня любов занадто потужна, за її словами, щоб знаходитись в одному місці. Їхня 

любов вибухом зруйнує будь-які стіни. Розплавить вікна. Розплавить бетон. <…> 

Отже, вона залишається в резервації, Френкові лишається місто» (Erdrich The 

antelope wife 104). Подібно до потужної сили почуттів Френка та Розін, гнів 

дівчат-антилоп, чию матір полонив закоханий Клаус Шавано, спричиняє сніги, 

псування риби в річках, злигодні й нещастя, яке витає у повітрі.  
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Простір корелює з тілесністю, що проявляється через паралелізм художнього 

змалювання тіла та простору, він є рефлексією тілесного, відображаючи будь-які 

зміни, що відбуваються з тілом і душею персонажа. Сірий, бляклий пейзаж дерев і 

землі, що з’явилася з-під талого снігу, темні, тьмяні кольори є передвісниками 

біди, яка лише насувається на родину, смерті дитини. «Дінна знає і не знає цього, 

але її опудала знають, а її маленькі порцелянові собачки та стіни кімнати, які вона 

ділить зі своєю сестрою-близнючкою, навіть вони всі відчувають, що щось не так» 

(Erdrich The antelope wife 67). Мотиви змін, нещасть, смерті перш за все 

реалізуються через опис простору. Майже через рік після смерті однієї з сестер-

близнючок інша сестра, Каллі, починає тяжко хворіти. У той самий час, коли 

дерева пустили сік, покладаючись на оманливе весняне сонце. Сік замерз і 

розірвав вени дерев: «Весь день Каллі робить саме те, що роблять дерева в цьому 

непостійному, як гойдалка, місяці раптових похолодань і потеплінь. Днями сонце 

так гаряче гріє кору, що обдурює дерево й розганяє сік, щоб потім його 

заморозити. Сік розширюється, вени тріскаються, дерева з тріском лопаються і 

хворіють, якщо вони молоді. Те саме відбувається з Каллі» (Erdrich The antelope 

wife 85). Можемо зробити висновок, що саме художній простір першим у творі 

особливим чином реагує на емоційні та тілесні зміни, що стаються з 

персонажами. 

Отже, у романі «Жінка-антилопа» зв’язок тіла та простору оприявнює архаїчні 

смисли, які є важливими для світогляду корінних народів. Тіло є відправною 

точкою для осягнення простору, і водночас воно є локусом, вписаним у систему 

природи, землі, всесвіту як один із його елементів. 

У романі «Майбутній дім живого бога» втілюється ще один з аспектів перетину 

простору й тілесності: те, як сучасне тіло (зокрема жіноче) ретранслює 

антропогенні кризи, зумовлені як екологічними, так і геополітичними факторами. 

Л. Ердрік осмислює тілесність із позицій екофемінізму та демонструє, як тіло стає 

об’єктом контролю механізмів влади, що імплементуються через простір і 

просторові практики.  
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Якщо поглянути на роман через призму ідей М. Фуко про біополітику, 

сексуальність і владні інститути, то стає зрозуміло, що Л. Ердрік, з одного боку, 

зображує відмінне від класичного для європейської культури бачення тіла, а з 

іншого, – осмислює тілесність із позицій сучасної американської культури, 

стрижнем якої все ж є євроцентричний світогляд. Якщо у творі «Жінка-антилопа» 

тіло постає в його первісному міфологічному вигляді, необмежене соціальними 

ролями та нерозривно пов’язане з природним простором, то в романі-дистопії 

«Майбутній дім живого бога» Л. Ердрік демонструє сучасні трансформації 

парадигм тілесності. Водночас, на відміну від «Слідів», де гіпертрофовано та 

виразно висвітлено кардинальні розбіжності між сприйняттям тілесності в 

корінній та євро-християнській епістемологічних парадигмах, роман «Майбутній 

дім живого бога» не робить чітких протиставлень. У ньому письменниця 

отілеснює персонажів, змішуючи в одній палітрі ідеї католицизму, езотеризму, 

корінних вірувань, сучасних тілесних практик, наукових і можливих дистопійних 

тоталітарних біополітичних загроз. Так, для опису батька дитини протагоністки 

авторка використовує характеристики, близькі до езотеричних. Сідар називає 

свого бойфренда Янгол Філ і вважає його сьомим Олімпійським духом місяця, 

наприкінці проте відмічаючи, що він був дуже милим «католиком теології 

визволення, який би не прижився в жодній іншій церкві»: «Янгол Філ – сьомий 

олімпійський дух місяця. Згідно з книгою та рукописами, давно забороненими в 

моїй церкві, Янгол Філ може перетворити всі метали на срібло. Він керує 

місячною стихією і виліковує водянку. Він може показати нам духів води і зробити 

так, щоб ми жили триста років. У нього чудове, повне тіло, м’якого кольору, як 

приглушено чорна хмара. Опукле обличчя з налитими кров’ю та сльозами очима. 

Лиса голова. Зуби, як у кабана. Його знак – дощ» (Erdrich Future Home August 25). 

Цей незвичайний опис янгола, як зазначено в романі, взято з езотеричної книги 

«Трактат з янгольської магії доктора Рудда» («The Treatises of Dr. Rudd»). При 

цьому образ Філа, який має здатність керувати стихіями, демонструє, наскільки 

західноєвропейська культура вкорінена в антропоцентричну патріархальну 
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парадигму мислення. У цьому романі Л. Ердрік починає значно активніше звучати 

діалог культур.  

Католицизм фігурує у творі як концепт. Однак у результаті більш детального 

розгляду, особливо крізь призму тілесності, можна побачити, що він має інше 

наповнення порівняно з канонічним католицизмом. Як зазначалось у 

підрозділі 3.1, католицька церква в романі базується на ідеях теології визволення 

та погляду на тілесність, що був поширений у корінних народів: вона відображає 

ідею духовності, яка не розділяє фізичне та духовне.  

Варто зупинитися детальніше на смислах, закодованих на перетині 

просторового образу церкви та зображення тілесності. Назва церкви 

«Боговтілення» відсилає до першого пришестя Ісуса Христа в образі й тілі 

людини. Ідея цього імені полягає в тому, щоб прославити людську природу як 

усемогутню й продемонструвати, що божественність і духовність є універсальною 

життєвою силою, яка іманентно присутня в людській тілесності. Окрім того, Ісус 

Христос бачиться тут як визволитель пригноблених. Головна героїня підкреслює 

цю думку, цитуючи «Вторгнення в невимовне» («Raids on the Unspeakable») 

Томаса Мертона: «У цей світ, у цей божевільний постоялий двір, у якому 

абсолютно немає місця для Нього, Христос прийшов непроханим. Та оскільки Він 

не може почуватися в ньому як удома, тому що тут немає для нього місця, і все ж 

Він має бути в ньому, Його місце – з тими, хто не почувається своїми тут, кого не 

приймає влада, бо вважає слабкими, з тими, кого дискредитують, кому 

відмовляють у статусі людини, катують, знищують. У цьому світі Христос поруч 

із тими, для кого немає місця» (Erdrich Future Home October 15). Таким чином, 

непримітна церква, яку зображує Л. Ердрік у романі, возвеличує не Бога, а людину 

як первинну цінність. Ідеї теології визволення, що просочують просторовий образ 

церкви, перегукуються з корінним світоглядом, який насамперед прославляє 

духовність, утілену в живій отілесненій людині. Порівняємо зі словами 

Г. Ансалдуа: «Від нас очікували, що ми не будемо помічати, забудемо, знищимо ті 

швидкоплинні образи присутності душі та присутності духу. Нас учили, що дух 

існує поза нашими тілами чи над нашими головами десь там у небі з Богом. Від 
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нас очікували, що ми забудемо, що кожна клітина наших тіл, кожна кістка, пташка, 

хробак має в собі дух» (Anzaldua 36). Таким чином, через просторовий образ 

церкви Л. Ердрік підкреслює, що жива отілеснена людина є тим самим живим 

богом із назви роману, який намагається віднайти духовність у фізичній 

реальності на землі, додаючи до цього ідеї теології визволення, що прагне 

соціальної справедливості, перемоги над бідністю та подолання страждань.  

Окрім того, тоді як простір християнської церкви зазвичай пов’язаний із 

практиками, орієнтованими виключно на спасіння душі та нівелювання тілесного, 

церква протагоністки в романі часто акцентує саме тілесність. У цій церкві 

героїня зустрічає батька своєї майбутньої дитини, і саме тут вони кохаються, 

інколи граючи в рольові ігри: перевдягаючись в Ісуса Христа, Діву Марію, 

Йосипа, Архангела Гавриїла, Святого Миколая, трьох Царів і двох пастухів. На 

відміну від західноєвропейської культури, глибоко вкоріненої в пуританське 

християнство, культури корінних народів не табуюють сексуальну насолоду. 

Таким чином, просторовий образ церкви демонструє корінний погляд на тіло та 

сексуальність, що не зазнали впливу інституційного католицизму.  

На перетині концепцій просторовості та тілесності в романі виявляються 

проблеми осмислення біологічних умов існування людини як частини біосфери. 

Порушуючи питання еволюції та місця людини на планеті, Л. Ердрік демонструє, 

що людський організм дедалі більше редукується до біологічного механізму та 

стає об’єктом природничо-наукового пізнання. Авторка часто акцентує увагу на 

медичних процедурах і технічних засобах маніпуляції тілом. УЗД дає змогу 

побачити майбутню людину та вивчити всі функціональні системи організму ще 

на етапі ембріонального розвитку. Протагоністка описує свої відчуття так: «Я бачу 

дугу твого хребта, крихітну білу змію, і знову твоя рука розкривається, 

втискаючись у темряву. Лаборантка водить по кістках коліна, ліктя. Потім вона 

рухається глибше крізь гущавину твоїх ребер. Серце, каже вона. Я бачу пустоти 

камер, сірий туман, потім клапани твого серця енергійно рухаються вгору-вниз, як 

маленька людина, що грає на барабані. Все твоє серце на екрані, і тоді лаборантка 

робить якісь маніпуляції з апаратом, так що твоя кров наче зроблена зі світла, 



178 
 

 
 

рухається до твого серця і від нього. <…> У мене таке відчуття, що час зсунувся і 

ми перебуваємо в ненаправленому потоці часу, що рухається назад нескінченними 

тунелями та коридорами, ніби ця кімната в лікарні відкрилась у найвіддаленіші 

ділянки Всесвіту» (Erdrich Future Home August 11). З одного боку, роман акцентує 

ідею про людину як частину безмежного фізичного всесвіту, а з іншого, – порушує 

питання біологічної сутності тілесного та еволюції. Розмірковуючи над питаннями 

й білими плямами еволюційної теорії та креаціонізму, персонажі визнають, що 

ідея про створення першої людини Богом зазнала поразки, та активно 

переосмислюють тіло як біологічний феномен, розчинений у природному 

середовищі й абсолютно залежний від останнього. Тіло бачиться як набір 

органів – біологічна машина, якою керує мозок як концентрація й джерело 

людської свідомості, що однак не піддається повному науковому поясненню, так 

само як і навколишній світ. Протагоністка розмірковує: «Якщо еволюція пішла в 

зворотному напрямку, ми ніколи не дізнаємося чому, як і не знаємо, чому вона 

почалася. Це як свідомість. Ми можемо скласти карту мозку та проаналізувати 

витоки думок, навіть почуттів. Про мозок ми можемо сказати все, крім того, чому 

він існує. І чому він осмислює себе. Отже, чим більше я роздумую над цим, тим 

більше здається, що це наше скрутне становище краще було б розглядати, 

визнавши існування Anima mundi, Душі світу» (Erdrich Future Home August 11). 

Вочевидь, Л. Ердрік демонструє, що зміни онтологічних та епістемологічних 

парадигм, пов’язані зі стрімким розвитком науки, технологій і медицини, 

призводять до зсуву в осмисленні себе як біологічного виду та взаємин з іншими 

видами у земному просторі. Людям подекуди здається, що вони як біологічний 

вид, який володіє інтелектом і свідомістю, мають владу й право домінувати над 

іншими видами та природним середовищем. Однак персонажі приходять до 

усвідомлення того, що якою б потужною не була наука, вона лишається безсилою 

в осягненні багатьох речей: «Ми не розуміємо, скільки часу пройшло на цій 

планеті, і ми не маємо уявлення про наше обмежене місце у грандіозності того 

часу. <…> Я не уявляю собі 4,4 мільйона років, що, як думають, є зовнішнім 

показником того, скільки часу нас вважали протолюдиною. Homo erectus існує 
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всього лише мільйон років. Ми є собою, homo sapiens, десь приблизно 300 000 

років. Ми стали собою десь у плейстоцені. Я впевнена, що не можу осягнути 

мільярди років – 4,6 мільярда – вік нашої планети, або уявити 100 мільйонів років, 

упродовж яких динозаври були домінуючою формою життя на Землі» (Erdrich 

Future Home August 11). Через такі міркування персонажів авторка наголошує на 

думці, що homo sapiens не вінець природи, а лише одне з її творінь, чиє існування 

на планеті є незначним порівняно з іншими видами. Така ідея демонструє 

екокритичне переосмислення письменницею антропоцентричної парадигми 

сучасного американського суспільства на користь паніндіанської геоцентричної 

перспективи.  

Вочевидь, екологічна криза, до якої стрімко рухається людство й проти якої 

застерігає роман «Майбутній дім живого бога», змушує людину переосмислювати 

свої відносини з власною природою та природою планети. Тілесність тут грає 

велику роль, адже незворотні зміни в біосистемі можуть поставити під загрозу 

саме існування людини. Описуючи людство на порозі уявної екологічної 

катастрофи, Л. Ердрік осмислює взаємини людини як біологічного організму та 

планети як біосистеми. Як ми вже неодноразово зазначали раніше, на відміну від 

антропоцентричного європейського світобачення, в основі епістемологічних 

систем більшості корінних народів лежить уявлення про те, що весь навколишній 

простір, природа, планета Земля є системою взаємопов’язаних компонентів. 

Людина в цій системі – один із рівноцінних елементів. Звідси увага й повага 

корінних американців до всього живого й неживого у природі та усвідомлення 

того, що зміни або руйнування однієї чи кількох ланок у цій системі призведуть до 

краху всієї системи. Л. Ердрік озвучує це, нагадуючи про ідею екологічної 

справедливості (Environmental justice). Протагоністка говорить: «Мати-Земля має 

чітке відчуття справедливості. Ви ображаєте мене, я ображаю вас» (Erdrich Future 

Home October 15). 

Наступна проблема, яка виявляє себе на перетині просторовості та тілесності, –

це маніпуляція тілом через простір. Л. Ердрік змальовує в романі політичну 

систему впливів на тіло та її трансформацію в період жорстких криз і становлення 
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режимів, які активно застосовують біополітику, орієновану на контроль над 

індивідом і його тілом через простір. Будь-які бази персональних даних, зокрема 

медичні бази, стають потужним інструментом нагляду за індивідами. У творі, 

прикриваючись інтересами національної безпеки та громадян, уряд ізолює 

вагітних жінок у лікарнях, щоб контролювати пологи. Жінок закликають 

приходити в лікарні та лишатися там добровільно, аргументуючи це їхньою 

власною безпекою, що ілюструє, як механіка влади спирається на «слухняні тіла». 

Отже, роман демонструє, що медицина, як біополітична стратегія, та лікарні, як 

специфічні паноптикуми32, використовуються урядом для контролю над 

індивідами та їхньою репродуктивною функцією.  

Із подальшим розгортанням сюжету топографія міста поступово 

перетворюється на агломерацію місць ув’язнення та укриттів, що позначається 

всюдисущим пристрасним контролем. Л. Ердрік драматично ілюструє ідеї 

М. Фуко про механізми конструювання простору в дисциплінарному суспільстві, 

застосовуючи їх до міського середовища Міннеаполіса. Оскільки, як зазначає 

Д. Леві, поняття контролю над людьми є ключовим для міського простору, в його 

зображенні часто фігурує апокаліптична символіка  (66). Тому в апокаліптичному 

дистопійному романі семантика міста неминуче буде позначена маркерами 

контролю над людиною.  

Роман «Майбутній дім живого бога» ілюструє, що міська структура та 

інфраструктура надзвичайно вразливі, а отже, швидше підлаштовуються під 

механіку тотальної дисциплінарної влади. Місто – це простір, де людина може 

легко загубитися, проте в місті її також легко відшукати. З одного боку, це 

конгломерація незнайомих людей. З іншого боку, це топос, позначений 

систематичним спостереженням: робочі місця, магазини, лікарні, загальні місця та 

дії, які відбуваються там, відстежують кожен крок, який людина робить у 

міському просторі. Л. Ердрік чітко ілюструє цю ідею через досвід головної 

 
32 Паноптикум – просторовий механізм спостереження, задум якого належить Джеремі Бентаму. Він виглядає як 

кругова в’язниця з оглядовою баштою в центрі та камерами, що розміщені по колу. М. Фуко активно застосовує 

цей термін у теорії «паноптицизму» (Discipline And Punish 195-228"). Основний ефект паноптикуму, за М. Фуко, 

«викликати в засудженого стан усвідомлення постійної видимості, що забезпечує автоматичне функціонування 

влади» (Discipline And Punish 201). 
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героїні: «Оскільки я скористалася старою страховою карткою з роботи, де 

працювала в журналі випускників університету Міннесоти, нас буде важко знайти. 

На картці старий номер поштової скриньки, без назви вулиці та адреси. Але серед 

ночі я прокидаюся та сідаю, розплющивши очі. Я розплатилася своєю кредитною 

карткою, щоби придбати дитячий одяг у Target. Я оплатила рахунок кредитною 

карткою через Інтернет. Я пірнаю назад у клубок ковдр. Тепер, через мої вагітні 

закупівлі, мене відстежує Матір» (Erdrich Future Home August 20). Місто дає 

можливість використовувати різноманітні інструменти репресивної біовлади: 

новини, радіо, телебачення, соціальні інститути, військові організації та містяни, 

які підглядають і стежать за кожним кроком одне одного й можуть донести один 

на одного. Кожен перебуває під постійним наглядом, що є класичною ілюстрацією 

концепту «constant gaze», який описував М. Фуко. Цей тотальний контроль над 

тілом робить його слухняним і покірним. Тому місто, яке характеризується 

інтенсивною морфологією та пронизане різними системами комунікації, стає тим 

простором, де ретельний контроль та ідеологія поширюються надзвичайно 

швидко. 

Образ «Матері» – символічної жінки, чий образ транслюється з усіх екранів, а 

голос лунає з радіоприймачів, – є уособленням панівного дискурсу та одночасно 

його інструментом. Озвучуючи нову офіційну ідеологію, Мати постійно неявно 

або явно присутня у всьому міському просторі роману. Різні засоби масової 

інформації, які є на службі військового режиму, постійно транслюють образ 

Матері, що закликає жінок стати сурогатними матерями «Womb volonteers» і 

прийти до репродуктивних центрів. Тисяча жінок-добровольців потрібні для 

виношування ембріонів, яких конфіскували з клінік «in vitro». Виразник ідей нової 

доктрини, Матір проголошує ембріони священними, а жінок – патріотками, що 

покликані врятувати країну в ситуації вимирання людства.  

Роман демонструє, що простір є потужним інструментом біоконтролю через 

можливість його конструювання. З новим режимом відбувається перерозподіл 

влади в міському середовищі. Це проявляється в закріпленні за простором нових 

значень і правил: воєнний стан, який означає обмеження пересування, пропаганда 
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владної ідеології на кожному розі, перерозподіл простору через трансформацію 

топоніміки. Так, перейменувавши вулиці Міннеаполіса за віршами Біблії, новий 

уряд змінює не лише просторову семантику, але й ставлення до людей, які 

належать до цього місця: «"Назви змінили", – говорить він. Потім він повідомляє 

мені, що два-три ранки тому все перейменували. Усі вуличні вивіски замінили за 

ніч. Це був великий проєкт, вражаючий. Навіть вулиці, в назві яких були номери, 

поміняли. "Вони зараз...", – він затинається. – "Ну, це цитати з Біблії". – "Я більше 

не живу на вулиці Боутвелл?" – "Ну, живеш, відповідно до Поштової служби 

США. Вона все ще працює під керівництвом генерального директора, що не 

належить до релігійної організації. А взагалі, ти тепер живеш на вулиці Притчі 

10:7". – "Чекай, мені здається, я знаю цю притчу. Пам’ять про праведника 

благословенням буде, ім’я негідника – прокляттям?" – "Так, це вона". Ми з Філом 

сідаємо разом на диван, роздумуючи над тим, що хтось хоче, щоб наші імена, які, 

напевно, тепер записали як негідні, були прокляті у віках» (Erdrich Future Home 

September 5). Тіло конструюється через конструювання простору, основна мета 

якого – «слухняні тіла». Тоді як Притча 10:7 обіцяє покірним, а значить легко 

контрольованим вічну пам’ять, вона передвіщає забуття для тих, хто 

налаштований чинити опір. Тим самим режим намагається позбавити 

непокірливих права на простір і стерти пам’ять про них у цьому просторі. Окрім 

того, оскільки режим радикально-релігійний, він прагне позначити простір 

видимими ознаками, що маніфестують домінуючу християнську ідеологію. У 

такий спосіб у романі зображується, як через просторову політику авторитарний 

режим робить усе можливе, щоб утримувати геополітичну владу, одночасно 

знищуючи індивідуальне почуття належності, що є однією з основних підвалин 

самості. Окрім того, Л. Ердрік демонструє у творі, як дисциплінарне суспільство 

контролює людей, закріплюючи їх за чітко визначеним місцем зі своєю власною 

міткою, і таким чином, за допомогою просторового перерозподілу, конструює 

слухняних людей. 

Загальні та систематичні обмеження, встановлені в місті, впливають на різні 

простори, які в результаті змінюють значення та функції. Яскравим прикладом є 
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дім головної героїні, який поступово змінює свою семантику й перетворюється з 

ідеально безпечного хабу та схованки на символічну в’язницю. Спершу затишний 

дім, де переховується вагітна Сідар, переповнює її відчаєм і бажанням утекти, 

навіть незважаючи на загрозу бути викритою. Типово для дистопії в романі 

«Майбутній дім живого бога» місто стає агломерацією таких замурованих локусів: 

в’язниці, лікарні, готелі та приватні будинки, які перетворюються на «гетеротопії» 

або місця «дисциплінарної одноманітності», пов’язані виключно з жінками, які 

здатні народжувати. Пригнічення та соціальний контроль, які змальовує Л. Ердрік, 

можливі лише тоді, коли люди потрапляють із відкритого й умовно вільного 

простору в закриті місця. В’язниці та лікарні для жінок «підлягають ізолюванню, 

виношуванню дітей і пологам у контрольованих обставинах» (Erdrich Future Home 

August 20). У статті під назвою «Інші місця» («Of other places») М. Фуко визначає 

гетеротопію як локус «поза всіма місцями», оскільки, незважаючи на реальне 

місце розташування, він стає замкненим у собі, відокремленим від інших місць 

(24). У книзі «Наглядати й карати» мислитель визнає, що «дисципліна іноді 

вимагає відгороджування (курсив автора. – С. К.), специфікації місця, не 

подібного на інші та замкненого в собі. Це відгороджене місце дисциплінарної 

одноманітності» (141). Такі види гетеротопій спрямовані на обмеження 

пересування людей у просторі та ізоляцію, щоб контролювати їхні тіла. Саме такі 

місця поступово заповнюють міський простір дистопійного роману Л. Ердрік. 

Численні пологові центри й подібні до них установи поєднують у собі 

характеристики двох видів гетеротопій, які описує у своїх працях М. Фуко: вони 

одночасно є гетеротопіями кризи та гетеротопіями відхилення. Перехідний період 

вагітності бачиться як кризовий, особливо в суспільстві, де еволюційна 

катастрофа робить народження дітей рідкісним і проблематичним. Унаслідок 

цього суспільство починає шукати шляхи відбору та контролю за тими 

девіантними особами, які можуть зачати, виносити й народити дитину. Це 

зумовлює появу великої кількості гетеротопій, пов’язаних із репродукцією, що 

контролюють індивідів. 
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Усі установи для розмноження людських індивідів можуть служити яскравою 

ілюстрацією «місць поза місцями» М. Фуко. Обмежені дев’ятьма місцями 

вагітності, вони мають власний, відокремлений від зовнішнього простору 

хронотоп. Плин часу тут уповільнюється та розтягується порівняно з 

фрагментарною хронологією міста за межами гетеротопії. Замкненість та ізоляція 

індивідів не лише від навколишнього простору, але й один від одного 

супроводжується жорстким контролем з боку медперсоналу, що перетворюється 

часто на найсуворіших охоронців і наглядачів. Ці місця стають подібними до 

установ, у яких зазвичай утримуються індивіди з найгострішими девіаціями, 

таких як психіатричні лікарні або корекційні установи для злочинців. Багато 

репродуктивних центрів, власне, були переобладнані з в’язниць і психіатричних 

відділень, проте не втратили ні свого смислового наповнення, ні просторової 

організації. Потрапивши у такий центр, героїня описує товстезні вікна з 

подвійними шибками та ґратами зі сталевих дротів, двері, за якими постійно ще 

одні двері й усі замкнені. Таким чином, відгороджені від звичайного загального 

міського простору та ретельно захищені від усього, що назовні, репродуктивні 

центри є локусами, покликаними контролювати вагітних жінок та не допускати 

сторонніх людей до такого важливого політичного ресурсу, як «майбутнє 

людства».  

Незважаючи на репресивний і депресивний характер, гетеротопії від початку 

вводять героїню в оману. Зачинена в пологовому відділенні, здивована Сідар 

вбачає певний порядок і гармонію в цій «в’язниці для вагітних жінок»: палата та 

весь шпиталь виглядають впорядкованими, сяючими й домашніми, аж настільки, 

що героїня відчуває бажання тут залишитися, що ілюструє ідею конструювання 

слухняного тіла через конструювання простору. Проте згодом, у наступному 

репродуктивному центрі, героїня усвідомлює справжню сутність цих закритих 

просторів: іржаву воду, ґрати на вікнах, миготливі екрани, які використовуються 

для нагляду за жінками.  

Основна характеристика гетеротопій у романі – це їхня ґендерна маркованість, 

пов’язана з контролем лише жіночого тіла. Тоді як чоловіче населення міста не 
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обмежене в пересуванні, жінки будь-якого віку, раси та культури стають 

заручниками суспільства контролю. Тоталітарний режим зображує жінок як 

героїнь, що рятують людство: «Жінки на фотографіях насторожені, усміхнені, 

дивляться з надією, ідеально нафарбовані. Завдяки Мігелю. Тут є жінки з різним 

кольором шкіри та різного віку, багато з них молодші за мене, інші старші, деякі 

вдягнені в капелюхи, хустки або хіджаб, інші вдягнені в берет із блискітками, у 

декого навіть гумка для волосся, що давно вийшла з моди. Я підходжу ближче, 

щоб прочитати їхні імена. Лілі-Енн. Ідріс. Джанелла. Сенчал. Меган. Вендра. Під 

кожною назвою – дві дати. Народження. Смерть. А під цим рядком написано: 

Вона віддала життя заради майбутнього» (Erdrich Future Home December 4). 

Фотографії на спеціально відведеній для них стіні в репродуктивних центрах 

зображують жінок як святих мучениць із німбом навколо голови. Ці жінки 

постають прикладами жіночої самопожертви – міфу, який конструюється 

тоталітарним режимом, щоб перетворити жіночі тіла на об’єкти, ефективно діючі 

та легко керовані пристрої, які виконують функцію відтворення. 

Як підсумок можемо зазначити, що, на відміну від роману «Жінка-антилопа», 

який демонструє погляд носіїв корінних культур на тілесність і простір, 

«Майбутній дім живого бога» є футуристичною міською екофеміністичною 

антиутопією, що проєктує сучасні міські та глобальні виклики в найближче 

майбутнє. Як корінна авторка, Л. Ердрік демонструє, що сучасні індіанці – 

повноцінні жителі урбаністичних просторів, які оцінюють актуальні парадигми 

буття та їхню динаміку в глобальних контекстах. Разом із тим, залучаючи 

світогляд корінних американців, Л. Ердрік змальовує різні «що якщо» і застерігає 

від помилок західної гносеології, яка лежить в основі багатьох міських просторів: 

розділення духовного і людського, природи і культури, антропоцентричні та 

патріархальні домінуючі позиції, які розглядають природу й жінку з позиції сили 

та відводять їм місце підкорених. Л. Ердрік у конструктивній екофеміністичній 

манері застерігає щодо можливих соціальних проблем, які можуть постати 

внаслідок екологічного дисбалансу на планеті. Як носій корінної свідомості, вона 

показує, що все у світі взаємопов’язане, і безвідповідальне поводження з будь-
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яким елементом глобальної біокультурної системи може призвести до 

систематичних збоїв, які залишать майбутні покоління бездомними або Землю 

бездітною. 

 

3.3. Простори репрезентації корінної ідентичності в романах «Круглий 

дім» і «Майбутній дім живого бога» 

 

У цьому підрозділі ми досліджуємо кореляцію між простором та ідентичністю в 

романах «Круглий дім» і «Майбутній дім живого бога». Основна теза цього 

підрозділу полягає в тому, що ідентичність, а особливо групова, вкорінена в 

ментальній карті – в різних просторових образах, реальних, уявних і міфічних. На 

початку ми розглядаємо зв’язок між простором та ідентичністю і специфіку цього 

зв’язку в культурах американських індіанців. По-друге, ми з’ясовуємо, як 

маніфестує себе просторовість у структурі групової та етнічної ідентичності. По-

третє, ми аналізуємо ключові просторові образи романів «Круглий дім» і 

«Майбутній дім живого бога» та їхнє значення для конструювання етнічної 

ідентичності головного героя. 

На початку ХХІ ст. у США почав формуватися підхід до проблем культурної та 

індивідуальної ідентичності в літературознавстві, за яким, як відзначає 

дослідниця М. Тлостанова, відбувається переосмислення мультикультурного 

ідеалу й акцент зміщується на особистісний аспект – змогу автора досліджувати й 

усвідомлювати власне походження, релігійне, етно-расове, соціальне, сексуальне 

тощо, а потім вільно ідентифікувати себе з іншими «ідентичностями» та 

багатогранністю навколишнього світу (Проблема мультикультурализма 201). 

Проте для досліджень у галузі етнічних літератур узагалі й індіанських літератур 

зокрема проблема культурної ідентичності продовжує бути надзвичайно гострою. 

Це можна пояснити тим, що в умовах полікультурного простору, яким є США, 

специфіка художнього світосприйняття етнічних авторів певним чином зумовлена 

процесом самоідентифікації. З одного боку, вони протиставляють себе 
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мейнстриму через вияв самобутності свого світу, а з іншого боку, тяжіють до 

центру для визнання своєї рівності.  

Література – як продукт роботи авторської свідомості – є надійним джерелом 

вивчення проблеми ідентичності. Особливої уваги в цьому ракурсі потребують, на 

думку дослідниці М. Попової, твори письменників, які живуть і працюють в 

умовах поліетнічної культури: письменників-білінгвів або митців, які за своїм 

походженням і вихованням належать до культури, відмінної від тієї, що є 

найбільш розповсюдженою в країні, де вони проживають (46). Луїзу Ердрік можна 

вважати яскравою представницею такого типу авторів, оскільки вона пише твори, 

перебуваючи фактично між двома культурами. У одному з інтерв’ю письменниця 

також наголошує, що саме змішане німецьке та індіанське походження впливає на 

її творчість, а творчість – механізм, що допомагає їй дійти згоди зі змішаною 

етнічною ідентичністю (цит. за: Rosenthal 107).  

Як уже зазначалося, література взагалі та етнічні літератури зокрема 

концентруються на проблемах формування ідентичності. М. Тлостанова вважає, 

що в центрі будь-якого твору стоїть особистість героя або автора, і найчастіше 

внутрішня динаміка розвитку пов’язана з пошуками особистістю власного «Я». У 

творах етнічних літератур ідентичність є проблемною категорією, а взаємодія 

групового та особистісного компонентів часто стає центральною темою. 

Дослідниця зазначає, що безпосереднім відгуком на проблему осмислення себе як 

полікультурної особистості виступають оповіді, що концентруються навколо «Я», 

а навколишній світ є тлом, на якому проходить духовне становлення людини 

(Тлостанова Проблема мультикультурализма 202). 

Аналізуючи ідентичність, слід зважати на те, що вона за своєю природою не є 

гомогенною. На цьому наголошує Н. Висоцька, вказуючи на неможливість 

«монологічного» розуміння ідентичності (47). Необхідно комплексно розглядати 

взаємозв’язки та взаємоперетини складових ідентичності, одна з яких може 

ставати периферійною, інша – виходити на перший план і набувати статусу 

домінуючої в комплексі варіантів ідентичності під впливом різноманітних 
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факторів. Для нас важливим є питання просторової ідентичності як 

фундаментальної для культури корінних американців.  

Спираючись на поняття місця та ландшафту в есе «Як письменник відчуває 

місце», Л. Ердрік демонструє, що місце й ідентичність тісно пов’язані, оскільки 

перше є основним джерелом та орієнтиром для останньої: «Письменник повинен 

мати місце, де він чи вона це відчуває, місце, в яке людина закохана, чи яке її 

дратує. Людині потрібно відчути місцеві проблеми, чути прислів’я, мовчки 

зносити радіорекламу, ходити до церкви в резервації, відвідувати священні круглі 

будинки, кафе й казино. Уважно вивчаючи місце, його людей і характер, його 

врожаї, продукти, параної, діалекти та невдачі, ми наближаємось до нашої 

реальності. <…> Ми можемо уникнути навіть сили тяжіння й будь-якої подоби 

географії, рухаючись у чистий простір. І все ж ми не можемо уникнути потреби 

співвідносити себе з місцем, пошуків ідентичності чи потягу до пейзажів, що 

відображають наші найінтенсивніші почуття» (Erdrich “Writer’s Sense of Place” 

44). 

Кілька кросдисциплінарних досліджень доводять стійкий зв’язок між 

простором та ідентичністю (Brazelli; Proshansky et al.; Пронкевич). Ніколетта 

Бразеллі визначає ідентичність як дискурсивну практику, пов’язану з місцем, у 

якому вона (ідентичність) соціально та ідеологічно конструюється. Таким чином, 

місце має вирішальну роль у конструюванні «Я» (Brazzelli 38). Г. М. Прошанські, 

К. Аббі Фабіан і Р. Камінофф у своїй статті пропонують, мабуть, найбільш 

ґрунтовний аналіз зв’язку між простором та ідентичністю. Вчені стверджують, що 

в структурі самості людини є складні когнітивні підструктури, які називаються 

ідентичністю місця. Ідентичність місця розвивається завдяки повсякденному 

досвіду і складається з переконань, знань, почуттів, спогадів, цінностей, 

ставлення, що стосуються фізичного простору (Proshansky et al. 77). Ідентичність 

місця визначається не тільки через повсякденний досвід фізичних реалій, але й 

через соціокультурні значення, якими люди їх наділяють. Ці соціокультурні 

значення утворюються як завдяки людям, які пов’язані чи належать до цих місць, 

так і сторонніми людьми (Proshansky et al. 78). Ментальні конструкти, утворені з 
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різноманітних значень, закріплених за певним простором, із яким індивід асоціює 

свій життєвий досвід, значно впливають на формування концепції його «Я».  

Простір є одним зі стрижнів, із яким пов’язана колективна (національна) 

ідентичність. На думку українського науковця О. Пронкевича, «тенденція до 

виокремлення певних типів природних і культурних ландшафтів, покликаних 

репрезентувати національну ідентичність, універсальна, оскільки жодна нація не 

може стати сама собою, доки не перетвориться на єдиний одухотворений простір, 

який формує у її членів певні комплекси переживань і думок, що поділяються 

більшістю з них. Індивіди, які становлять націю, не можуть здійснити акт 

національної (само)ідентифікації, якщо не бачать себе вписаними до цілої низки 

топосів» (Пронкевич 111). Літературознавець вважає, що формування нації 

здійснюється шляхом перетворення простору на міф (у розумінні Р. Барта), на 

національний ландшафт, у результаті чого його локуси й топоси стають моделями 

національної ідентичності. Досліджуючи ідентичність корінних спільнот 

Північної Америки О.Шостак наголошує, що просторова ідентичність певної 

корінної нації продукується етнічною самосвідомістю, що виникає у процесі 

адаптації корінних етносів до природних та соціальних умов життя (169). 

Як уже зазначалось у підрозділі 2.2, науковці та критики, що працюють у галузі 

індіанських студій (Е. М. Ґеррутт, В. Дж. Делорія, С. Ґ. Гаррісон, Л. Брукс, 

О.Шостак), сходяться на думці, що ідентичність американських індіанців 

укорінена в землі. Земля в їхніх культурах не означає лише ґрунт чи рельєф, а 

являє собою скоріше мережу зв’язків, що існують у рідному для них просторі. 

Українська дослідниця О. Шостак також наголошує, що просторова ідентичність є 

одним із констатуючих елементів конструювання національної ідентичності 

корінних народів Північної Америки. Дослідниця вважає, що обов’язковими 

елементами цього виду ідентичності є знання про особливості свого простору й 

усвідомлення себе її членом, а також оцінка якостей власної території (часто 

ідеалізована) – таким чином вибудовувалася система національних координат, у 

яких просторова ідентичність поставала як форма осмислення і вираження 

територіальних інтересів громади (Шостак «Просторова Ідентичність» 69).  
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Найбільш яскраво взаємозв’язок ідентичності та просторовості представлений в 

романі Л. Ердрік «Круглий дім». Зокрема, просторові образи беруть безпосередню 

участь у конструюванні ідентичності протагоніста твору. З одного боку, 

просторові образи основоположні для роману (що очевидно з його назви). З 

іншого боку, незважаючи на те, що «Круглий дім» – це детективна історія, де 

рушійною силою оповіді є намагання хлопчика-індіанця Джо з племені оджибве 

з’ясувати обставини зґвалтування матері, цей твір також може бути прочитаний як 

історія становлення ідентичності, оскільки протагоніст знаходиться у перехідному 

періоді між дитинством і дорослим життям.  

Важливу роль у розбудові смислової мережі відіграє центральний міф 

роману про будівництво круглого дому – давно занедбаного, проте все ще 

сакрального центру вигаданої резервації індіанців оджибве. Міфічна історія 

будівництва круглого дому (розказана дідусем Джо уві сні та підслухана 

хлопчиком) обертається навколо подорожі індіанця Нанапуша, який вирушає на 

пошуки давно зниклих бізонів, щоб урятувати власне плем’я від голодної смерті. 

Нанапушеві вдається дивом відшукати одну самицю. Буйволиця жертвує своїм 

тілом, щоб стати їжею для індіанської громади та притулком для хлопчика під час 

снігової заметілі. Він ховається всередині туші, завдяки чому залишається живим. 

Круглий дім, за легендою, побудовано з тіла буйволиці, щоб ушанувати її та 

«утримати громаду разом», а значить порятувати її від культурної смерті. 

Цей міф можна одночасно розглядати в різних вимірах, адже переплетення 

фізичного, духовного, соціального та психологічного смислів ритуалів, художніх і 

повсякденних практик – це те, що вирізняє літературу корінних американців. 

Історія в житті корінного населення Америки нерозривно пов’язана з усним 

словом, яке, своєю чергою, пов’язане з міфотворчістю. Міфи, казки, сновидіння 

відіграють надзвичайно важливу роль у формуванні особистісної ідентичності, 

зокрема, проявляють її етнічні компоненти. З урахуванням цього факту можемо 

стверджувати, що міф про будівництво круглого дому метафорично апелює до 

різних складових ідентичності – просторової, етнічної, особистісної – та 

висвітлює їх взаємодію.  
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По-перше, цей міф може сприйматись як філософський діалог між Джо та 

старійшиною громади, що має на меті допомогти хлопцеві встановити зв’язок і з 

власним простором, і з племенем. У межах основного сюжету локус «Круглого 

дому» є відправною точкою для хлопця в його прагненні віднайти своє 

індивідуальне та соціальне «Я». Перша і, мабуть, найбільша сімейна та особиста 

криза асоціюється в нього саме з цим місцем. Те, що мати Джо була зґвалтована 

саме тут, є актом святотатства. Адже круглий дім, як стародавнє ритуальне місце, 

незважаючи на занедбаність, не втрачає свого духовного значення. Упродовж 

століть у багатьох корінних культурах племінний простір набуває упорядкованої 

структури через сакральність. Справжня фізична географія виявляється 

священною картою з локусами, позначеними різним ступенем важливості в межах 

певного племені. Священні місця – тотемні центри, найпотужніші з погляду 

продукування енергії, так само як місця захоронення предків. У цьому випадку 

будь-який простір і все, що знаходиться всередині нього, стають утіленням духів 

через зв’язок із ними та їхніми магічними силами. Дон Е. Бастіан і Джуді 

К. Мітчелл стверджують, що священними є місця, де відбуваються події, 

просякнуті духовними смислами. Вчені вважають, що в цих місцях час і простір 

зливаються, і люди можуть виходити за межі теперішнього часу та долучатися до 

священного (Bastian and Mitchell 36). Саме існуванням сакральних місць у 

племінному досвіді В. Дж. Делорія пояснює вкоріненість американських 

індіанців, яка часто відсутня в онтології білих поселенців (God is Red 52). Отже 

можемо стверджувати, що священні центри, на кшталт круглого дому, є 

своєрідними сакральними хронотопами та, водночас, центральними просторами 

для розбудови ідентичності. 

Тут можна прослідкувати кореляцію між міфічною та реальною іпостасями 

Нанапуша, оскільки як пошуки Джо, так і квест самого Нанапуша можна 

розглядати як ініціацію, метою якої є дорослішання, усвідомлення свого «Я» та 

прийняття громадою. Символічно, що ці процеси в романі обертаються навколо 

круглого дому. Видається доцільним розглядати міф про бізона як філософський 

діалог і мономіф у контексті дорослішання головного героя та пошуків власного 
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«Я». За Д. Кемпбеллом, мономіф являє собою принцип «кола», для якого 

характерне циклічне повторення актів, що мають значення пошуку власного «Я», 

а після закінчення набувають нового розуміння мікро- і макрокосмосу (245). Сам 

по собі міф, представлений у романі Л. Ердрік, має структуру мономіфу: з 

ініціативи матері міфологічний Нанапуш вирушає на пошуки втрачених бізонів, 

які символізують загублену ідентичність. Важливо зазначити, що коли всі етапи 

квесту завершені, герой через воскресіння потрапляє до Axis mundi (центру 

світу – круглого дому), де він досягає рівноваги між матеріальним і духовним, 

набуває мудрості (якою ділиться з рештою світу) та виявляє макро- і мікрокосм 

(приходить до розуміння зовнішнього та внутрішнього світів). Цілком імовірно, 

що це відкриття означає чітке бачення себе як особистості так як частини 

спільноти. Таким чином, круглий дім функціонує як космічна вісь і для Нанапуша, 

і для Джо, і для громади. Подібно до Нанапуша, Джо починає свою 

трансформацію в процесі пошуків ґвалтівника матері. Він проходить дорогою 

випробувань, стикається з хворобою духу й метафоричною смертю, що 

призводить до його фундаментальної трансформації та становлення дорослого Я.  

Окрім того, міф про побудову круглого дому з решток бізона можна трактувати 

як осмислення історії корінних народів Північної Америки. Під час походів армії 

США у середині ХІХ століття, спрямованих на переселення індіанців до 

резервацій, було відкрито полювання на бізонів, що призвело до цілеспрямованого 

та майже тотального винищення всього їх поголів’я. В результаті індіанці Великих 

Рівнин втратили як своє основне джерело їжі, так і одну з фундаментальних основ 

своїх культур, а також зв’язок із природою, частиною якої вони були нарівні з 

рослинами, тваринами та іншими складовими фізичного світу. Алюзія на цей 

похмурий період в історії корінних народів підтверджує, що буйвол як ключовий 

культурний елемент народу оджибве є сполучною ланкою між корінним 

простором і культурою. Тобто локус «круглого дому» як центральний образ 

роману є втіленням зв’язку з природою та попередніми поколіннями, законами 

предків. Міфічна Буйволиця говорить Нанапушеві: «Твій народ зібрали ми, 

буйволи, одного разу. Ви знали, як полювати й використовувати нас. Ваші клани 
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дали вам закони. У вас було багато правил, за якими ви діяли. Правила, які нас 

поважали і змушували вас працювати разом. Зараз нас немає, але оскільки ти 

колись знайшов прихисток у моєму тілі, тепер ти розумієш» (Erdrich Round House 

ch.9). У поданому ракурсі круглий дім є сакральним і символізує тяглість традицій 

етносу, а значить, є одним із головних стрижнів етнічної ідентичності героя. У 

романі герої висловлюють ту саму ідею: «Вони збудували це місце, щоб 

утримувати свій народ разом і просити милості у Творця, оскільки справедливості 

майже немає на землі» (Erdrich Round House ch.11). Отже, круглий дім як 

міфологічна трансформація буйволиці в просторовий локус стає комплексним 

утіленням травми, історії, пам’яті та ідентичності. Цей просторовий образ також 

демонструє взаємодію соціокультурних смислів з фізичними місцями та 

просторами в процесі формування ідентичності. 

Ще один простір, що є ключовим для формування ідентичності головного 

героя, – це резервація. Територія, де розгортається історія й мешкає головний 

герой, – вигадана резервація в Північній Дакоті. Там живе громада індіанців 

оджибве, серед яких і сім’я протагоніста. Джо чітко ідентифікує себе як чіппева. 

Його почуття належності до культури анішинаабе інтенсифікується в резервації. 

Очевидним видається той факт, що резервація, яка насамперед була простором 

обмежень і нав’язаних кордонів у період примусового переселення корінних 

американців, змінила свою негативну конотацію на простір укорінення та 

належності (belonging). Обмежена фізично територія проживання громади 

оджибве стає топосом найвищої «щільності» культури, а відтак, і найвищої 

інтенсивності ідентичності. Сталість, автентичність існування через збереження 

мови та віковічних неперервних традицій, що передаються від покоління до 

покоління, вкорінюються в простір резервації.  

Безперечно, одним із найважливіших детермінант ідентичності є мова. 

Оксана Шостак досліджуючи художні вияви національної ідентичності у 

творчості північноамериканських письменників корінного походження 

справедливо зазначає, що ключовими чинниками культурної ідентичності є єдина 

мова, спільні традиції та релігія (Шостак Художні вияви національної 
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ідентичності 131). Анішинаабемовін, мова людей анішинаабе, нерозривно 

пов’язана з топосом резервацій, що демонструє роман, оскільки лише тут мова 

продовжує функціонувати в повсякденному спілкуванні, а отже, жити. Мова 

анішинаабе використовується в тексті лише у випадках комунікації Джо зі 

старшими – бабусею та дідусем, оскільки саме старші члени етнічної спільноти є 

носіями традицій і мови. Герой свідомо прагне до схвалення й прийняття ними та 

через них своєї етнічної спільноти. Таким чином, авторка окреслює емоційний 

компонент соціальної ідентичності. Проте важливо, що наратор, як і багато інших 

представників його етнічної групи, перемикає код спілкування, коли опиняється за 

межами резервації. «Сьогодні більшість із нас будуть вимовляти ці міжзубні 

звуки, незважаючи на те, що ми виросли, говорячи мовою чіппева, але все одно 

часто випускаємо ці звуки через нашу звичку просто говорити -ds замість -ths. 

<...> Щодо мене, то я перестав говорити -ds і почав говорити правильно, коли 

пішов до коледжу. Так само як і багато інших індіанців. <...> Та я помітив, що 

щойно ми перетинаємо межі резервації, коли повертаємося, ми перестаємо 

говорити -ths і знову говоримо наше -ds» (Erdrich Round House ch.9). Л. Ердрік 

демонструє здатність героя до переосмислення та змін власної ідентичності 

залежно від зовнішніх факторів, що певною мірою доводить транскультурне 

бачення ідентичності як поля для безперервних процесів формування й 

коригування «себе». Дослідниця Є. Бутеніна, яка аналізувала творчість 

письменниці, дійшла висновку, що феномен гібридної ідентичності у творах 

Л. Ердрік виражається через мінливість, нестабільність або «текучість». Така 

метафора, на думку Є. Бутеніної, «підкреслює множинність іміджу 

транскультурного "Я" та його здатність "перетікати" з одного поля в інше» (100). 

У цьому контексті твір «Круглий дім» не є винятком. 

Як уже зазначалося, існує тісний зв’язок між географічною територією та 

ідентичністю громади, яка проживає на цій території, що відбивається на 

ідентичності. У романі «Круглий дім» старше покоління передає юнацтву знання 

про культуру анішинаабе та образ людини чіппева. Люди в резервації ніколи не 

використовують етнонім «індіанці», вживаючи натомість автентичні етноніми 
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оджибве, чіппева, анішинаабе. «Буквально вчора білий хлопець запитав мене, чи 

справжній я індіанець. Ні, я сказав, Колумб облажався. Справжні індіанці живуть 

в Індії. Я справжній чіппева. Знаєш, раніше нас називали анішинаабе» (Erdrich 

Round House ch.10). Безумовно, редукція більш ніж 500 антропологічно та 

культурно різнорідних народів до однієї помилково названої етнічної групи без 

території та референта розпочала колоніальну апропріацію простору та 

витіснення автохтонного населення континенту на маргінальні позиції, що не 

могло не відбитися на ідентичності корінних народів. Назва «Америка», яку дали 

колонізатори континентові, де тисячоліттями проживали корінні народи, сприяла 

запереченню прав на територію автохтонного населення та репрезентувала 

простір як вільний до називання й освоєння. «Новий світ» як назва Південної та 

Північної Америк у колоніальних наративах автоматично визначав Європу 

центром і хронологічно, і просторово. Натомість назва, яку автохтонне населення, 

зокрема й анішинаабе, використовувало на позначення континенту, – це Острів 

Черепахи. Ця назва одночасно апелює до історії та міфології і сучасності, адже 

використовується екологами, активістами та вченими у їхніх спробах 

деколонізації корінного простору й визнання прав автохтонного населення на ці 

території. Автентичні назви, таким чином, трансформують простір, відновлюють 

корінне право на землю та змінюють імідж корінних американців як чужих на 

власній землі. 

Антагонізм до білих людей як іще однієї основи етнічної ідентичності 

будується на опозиційному «я – інший» і також репрезентує себе у зв’язку з 

простором. На думку М. Бахтіна, кожен завжди бачить себе через іншого (Работы 

1920-х годов 99). Джо гостро страждає від нижчого та маргінального становища 

корінних американців порівняно з домінуючою білою культурою. Вороже 

ставлення головного героя до білого населення, очевидно, є реакцією на 

колоніальну історію та білий супрематизм33, що довгий час культивував 

стереотипне сприйняття корінних американців як «дикунів». Джо розмірковує: 

 
33 Білий супрематизм – тут ідеться про специфічне розуміння терміна «супрематизм», який використовується на 

позначення хибного уявлення про те, що люди зі світлою (білою) шкірою кращі, ніж люди інших рас (із темною 

шкірою) (Jenkins). 
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«Але що особливо бентежить розумну людину, це те, що досі є чинною мова, яка 

говорить, що ми були дикунами, які живуть з полювання та збирання в лісі, і що 

залишати нашу землю нам означало залишити її ні до чого не придатною, 

некультивованою та дикою, що наш національний характер і релігія є настільки 

низькопробними, що вищий геній Європи неодмінно повинен стверджувати 

власне панування раз за разом» (Erdrich Round House ch.9). Ідентичність корінних 

народів формувалася не лише під впливом традиційних для них просторових 

концепцій, а й через просторові наративи домінуючої культури. Такі наративи 

спрямовані на домінування в просторі та представлення інших (індіанських) 

народів як нецивілізованих і таких, що не мають геополітичних прав. У романі 

Л. Ердрік протагоніст Джо зауважує, що білі люди часто використовують кліше, 

вкорінені в колоніальних наративах: «Називали індіанців неграми прерій. 

Вшановували благородного дикуна, але намагалися захоронити ядерні відходи на 

священній землі індіанців-лакота. Казали, що танок сонця є формою поклоніння 

дияволу» (Erdrich Round House ch.8). Як уже зазначалося, в дійсності міфи про 

«вільні землі», «призначені для того, щоб їх цивілізували», а також будь-які кліше, 

що стосувалися американських індіанців, слугували для виправдання 

привласнення їхнього простору. Відлуння цих наративів до сьогодні негативно 

впливає на самоусвідомлення корінних американців, що демонструє у своєму 

романі Л. Ердрік. Стереотип «дикуна», що формувався протягом десятиліть і 

викристалізовувався з конфліктів та несправедливості щодо корінного населення 

Америки, розглядається наратором через призму трагічної історії власного народу, 

змушуючи етнічну ідентичність чітко виявлятись у ставленні до «білих». Авторка 

в романі робить спроби спростувати етнічні стереотипи, що роками 

закріплювалися в американській свідомості.  

Межі, що розділяють простір резервації та зовнішній простір як простір 

іншого, часто стають розмежувальною лінією у побудові самості головного героя. 

Змушений іноді перетинати лінію фронту між «своїми» та «іншими», герой усе ж 

чітко визначає власну етнічну ідентичність, яка вибудовується на відчутті 

«іншим». Джо глибоко відчуває «іншість» своєї етнічної групи відносно білих 
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американців: «Наші угоди з урядом були як угоди з іноземними державами» 

(Erdrich Round House ch.1). Авторка ставить етнічну ідентичність головного героя 

в центрі його світорозуміння, а «інший» знаходиться в опозиції. Ця опозиція 

відлунює у геофізичному вимірі, де за межами резервації світ є ворожим і 

підступним: «Щоб знайти нормальну їжу, наш народ мав їхати за двадцять миль і 

більше, щоб покласти наші гроші в господарів магазинів, які підозріливо 

спостерігали за нами і з презирством брали наші гроші» (Erdrich Round House 

ch.10). Локуси за межами резервації транслюють цю опозицію. Наприклад, 

підкреслюється те, як Джо тримається на відстані від «білої» жінки, яка 

натякнула, що індіанці мають власну лікарню й не повинні звертатись до лікарні 

для «білих». Ці приклади демонструють бажання етнічних груп дистанціюватись 

у просторі та запобігти ескалації конфліктів. 

Таким чином, Л. Ердрік у романі «Круглий дім» із перших слів майстерно 

вибудовує ідентичність головного героя навколо просторового компонента, що 

виступає стрижнем ідентичності протагоніста. Одне з центральних місць у творі 

займає тема реалізованої ідентифікації героя з його етнічною спільнотою через 

простір резервації. З території, пов’язаної з колоніальними обмеженнями, цей 

топос трансформується у простір укорінення та захищеності, а також простір 

високої концентрації культури й традицій, історичної пам’яті народу оджибве, 

мови анішинаабе, топосу рідної землі. Реальна вкоріненість індіанців у власному 

просторі не є стереотипним уявленням про них як про людей, пов’язаних із 

природою та землею, а радше являє собою органічне для багатьох народів 

укорінення та відчуття належності до власної території, що є носієм 

фундаментальних для конструювання ідентичності людини значень. Круглий 

дім – центральний локус роману й сакральний простір для спільноти оджибве в 

резервації – виступає метафоричним пунктом зв’язку між матеріальним і 

духовним світами, часом, поколіннями й травматичною історією, землею й 

народом, культурою й окремою людиною. Метафорично «Круглий дім» 

функціонує в романі як зв’язок між усіма підструктурами ідентичності: 
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індивідуальною, етнічною чи общинною, ідентичністю місця та культурною 

ідентичністю. 

На відміну від порівняно гомогенного культурного простору роману «Круглий 

дім», «Майбутній дім живого бога» демонструє ландшафт помежів’я. Такий 

простір найчастіше формує плинну (fluid) культурну ідентичність, яка здатна 

переналаштувати й переформувати себе шляхом додавання або редукції певних 

елементів залежно від культурного середовища. Цей процес можна простежити 

через конструювання та трансформацію ідентичності головної героїні роману 

«Майбутній дім живого бога» у кореляції з просторовою парадигмою її життєвого 

досвіду. 

У зв’язку з корінними народами, місто є топосом, яке стереотипно бачиться як 

простір стирання традиційних племінних культурних патернів, втрати племінних 

традицій і мов. Однак роман Л. Ердрік демонструє, що універсалізуючий, у 

певному сенсі, міський простір не є визначальним у разі вибору культурних 

елементів. Цей вибір залежить насамперед від міжособистісних зв’язків з іншими 

членами громади, які утворюють мережу, здатну підтримувати та активізувати 

культурні практики. У романі «Майбутній дім живого бога» Л. Ердрік описує, як 

прийомні батьки протагоністки, двоє білих лібералів із Міннеаполіса, 

намагаються культивувати ритуальні практики індіанців у власній родині, щоб 

виховувати доньку в традиціях її племені та підтримувати її зв’язок із рідною 

культурною спадщиною в умовах мегаполісу. Маючи абсолютно відмінне етнічне 

й культурне походження, Сонгмейкери генерують власне спрощене розуміння 

того, що являє собою культура корінних американців. Культурні практики, які 

утворюються в результаті таких уявлень про традиції та прагнення їх реалізувати, 

роблять життя родини та її сучасний затишний будинок у фешенебельному районі 

Міннеаполіса ексклюзивною контактною зоною, позначеною унікальним злиттям 

культурних елементів. Протагоністка згадує: «Мильні бульки суспільних домислів 

пропливають над нами. Під час однієї з численних церемоній, вигаданих Серою, 

яку вона придумала на основі свого еклектичного читання про культуру корінних 

народів і Рудольфа Штайнера, ми розклали священний тютюн навколо будинку, а 
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потім намазали білі свічки шавлією, встромили їх у землю та запалили. Ми їли 

хліб і паштет із горіхів. Я пила імбирне пиво, а батьки пили вино. Ми згорнулись 

на ковдрах у траві й співали пісні та марші про мир, поки не заснули. Це один із 

найкращих спогадів у моєму житті» (Erdrich Future Home August 11). Усі ці 

«саморобні» індіанські обряди та практики мають на меті не втратити й 

підтримати корінну ідентичність прийомної дитини. Далека від будь-якої 

автентичності, натхнена еклектичними джерелами, така штучно сконструйована 

корінна культура тим не менш виявляється досить функціональною, одночасно 

перетворюючи батьківський дім на транскультурний локус і гібридизуючи 

ідентичність усіх причетних. 

З іншого боку, незважаючи на прищеплену їй повагу до корінних традицій та 

спадщини, Сідар відчуває просторову й духовну віддаленість від племінної 

культури. Через це вона почувається «теоретичною індіанкою» (a theoretical 

Native), симулятором індіанки в місті. Проблема симуляцій у тому, що існує 

складність розмежування реального та імітації. Стереотипний образ індіанки, що 

має зв’язок із природою, переслідує дівчину на кожному кроці: «Але навіть з 

однією косою, навіть індіанка лише теоретично, я справді завжди почувалася 

особливою, як королівська особа, яку згадували з благоговінням на уроках з 

народознавства, де вивчали корінну історію та звичаї. Мої спостереження за 

птахами, жуками, хробаками, хмарами, котами та собаками цитували. Я нібито 

мала "пряму телефонну лінію" для зв’язку з природою» (Erdrich Future Home 

August 7). Л. Ердрік звертає тут увагу на популярні кліше та стереотипи про 

«благородних дикунів», які досі існують в американському суспільстві й багато в 

чому окреслюють ставлення до корінних американців. Батько майбутньої дитини 

Сідар асоціює її з іконічним образом індіанської дівчини «Land O’Lakes Butter 

Maiden», зображеним на коробці з маслом відомого американського бренду. 

Індіанська дівчина Міа як образ бренду великого молочного кооперативу 

зображена в пасторальній сцені на лоні природи з озерами, соснами, квітами та 

коровами, що пасуться. Цю дівчину-індіанку з картинки чоловік описує як 

сексуальну та бажану. Граючи з цим кліше «милої, добродушної індіанської 
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дівчини, що сидить на колінах серед пейзажу з озерами», «в короткій сукні з 

бахромою з оленячої шкіри» (Erdrich Future Home August 25) та у шкіряних 

мокасинах на високих підборах, Л. Ердрік не лише порушує питання про те, що 

корінних жінок сексуально об’єктивували, «привласнювали» й не розглядали як 

сучасних і багатогранних особистостей, а й акцентує увагу на клішованому 

пасторальному ландшафті як складовій імітації образу індіанця. Мотив 

нескінченного циклу, де образ корінної дівчини безкінечно повторює себе, 

символічно втілює безперервне відтворення імітації «індіанськості» в 

американській культурі. Проводячи паралелі з ідеями Д. Р. Візенора про індіанця 

як симуляцію без дійсного референта34, зациклену на собі, можемо дійти 

висновку, що роман ілюструє розрив між реальними корінними американцями, які 

є звичайними людьми ХХІ століття, та образом індіанця в культурі, з яким 

пов’язані кут бачення та градус очікувань стосовно корінних американців.  

На відміну від резервації, де реальні культурні прототипи є видимими й тяглими 

у часі, урбаністичний простір, із його культурною гетерогенністю та значно 

меншою кількістю традиційних племінних культурних осередків і спільнот, 

більше тяжіє до розповсюдження та культивації симуляцій. Не маючи реальних 

прикладів для наслідування, у дитинстві та підлітковому віці протагоністка, 

орієнтуючись на стереотипні уявлення про власний етнос, закладені оточенням, 

пишається своїм корінним походженням. Усвідомлення несправжності цих кліше 

й пов’язане з цим розчарування приходить тоді, коли Сідар уперше зустрічає 

реальних міських індіанців. Дівчина перестає відчувати себе особливою 

«благородною індіанкою» в місті й починає ставити під сумнів свою етнічну 

ідентичність. Всотані з навколишнього культурного оточення стереотипні 

уявлення Сідар про корінні культури, які становили фундамент її етнічної 

ідентичності, руйнуються, поступаючись місцем колективним травмам. Від 

реальних міських корінних американців, із якими протагоністка знайомиться, вона 

 
34 У новаторській книзі «Способи маніфестації: оповіді про постіндіанське виживання» («Manifest Manners: 

Narratives on Postindian Survivance») Джеральд Р. Візенор використовує поняття симулякру Ж. Бодріяра, щоб 

продемонструвати, що образу індіанця в домінуючій євроамериканській культурі часто не вистачає референта. 

Індіанець як імітація – це «відсутність племінної реальності» (5), що фальсифікує присутність корінних 

американців у суспільстві, хоча насправді означає штучність репрезентації справжніх корінних культур. 
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дізнається про індивідуальні досвіди переживання колективних травм, пов’язаних 

як з історією колонізації, так і з повсякденним існуванням багатьох спільнот на 

маргінесі. Це спричинює кризу ідентичності героїні, яка усвідомлює власну 

відірваність від реальної культурної спільноти: «Тоді я стала звичайною. Навіть 

гірше, в мене не було клану, культури, мови, родичів. Бентежило те, що в мене не 

було ніякої боротьби. У колах наших розмов я чула історії. Залежності. 

Самогубства. У мене в житті не було жодної кризи, крім ретровінілового клерка, 

тому я її придумала. Я відрізала обидві коси, а потім перестала ходити на уроки. Я 

була сніжинкою. Без своєї винятковості я розтанула» (Erdrich Future Home August 

7). Вочевидь, у романі наголошується на тому, що корінна ідентичність 

конструюється й підтримується завдяки зв’язкам зі спільнотою та племінною 

культурою, а також через наративи, що їх пронизують. Брак цих неодмінних умов 

для формування ідентичності Сідар у дитинстві й усвідомлення їх нестачі в 

підлітковому віці провокують пошук реальних культурних прототипів, зв’язків і 

джерел ідентичності.  

У переломний момент життя протагоністка вирушає шукати свою біологічну 

матір у резервації. Не лише потреба в дослідженні історії хвороб її біологічної 

родини, а й пошук ідентичності змушують головну героїню віднайти рідну сім’ю. 

Мотиви блукань на шляху до резервації та пошуки будинку матері суголосні 

відновленню кровних зв’язків і коріння та є втіленням того, що М. Шеклтон 

називає «поверненням додому» (homecoming) (“The Return of the Native American” 

37). Це стає особливо очевидно з того, яким чином біологічна родина Сідар стає 

центральним просторовим орієнтиром топосу резервації. Сама резервація не 

підкріплює, а, навпаки, заперечує уявлення протагоністки про індіанський 

простір, оскільки має вигляд типової сучасної американської провінції. Біологічна 

родина дівчини живе тут повсякденним життям американського середнього класу, 

тримаючи власну автозаправку, замість того щоб, як іронічно підкреслюється в 

романі, володіти шаманськими силами спілкування зі священними тваринами чи 

цілющими духами. Невиправдані очікування та усвідомлення штучності власних 

уявлень про індіанськість, однак, не демотивує героїню, а спонукає її до 
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переосмислення своєї корінної ідентичності та пошуку автентичного культурного 

середовища. 

Також важливо, що, рятуючись від тоталітарного режиму, який контролює 

місто, щоб народити у безпеці, вона прагне дістатися того місця, яке називає 

індіанським раєм. Вочевидь, майбутній будинок її ненародженої дитини 

пов’язаний із культурою корінних американців, із якою протагоністка прагне 

відновити зв’язок. Відносна відсутність явного індіанського культурного простору 

в місті провокує в протагоністки прогалини в усвідомленні себе та власної 

етнічності. Перебування в резервації дозволяє заповнити ці прогалини етнічного 

компонента її ідентичності та підсилює почуття «індіанськості» головної героїні. 

Сідар зазначає: «Можливо від того, що я в резервації, я сьогодні виглядаю 

індіанкою більше, ніж зазвичай, моє волосся темніше і більше схоже на колір 

воронового крила. Я сподіваюся, так і є» (Erdrich Future Home August 9). Таким 

чином, незважаючи на те, що резервація є вторинним простором у житті 

протагоністки як особистості, цей топос у романі Л. Ердрік продовжує відігравати 

важливу роль як джерело племінної ідентичності, підтримуючи та зміцнюючи її. 

Разом із тим, характер змін в ідентичності протагоністки залежно від простору, в 

якому вона перебуває, свідчить, що її особистість є пластичною та плинною 

(fluid), оскільки вона здатна до трансформацій, у яких просторовість відіграє одну 

з вирішальних ролей. 

Очікувано, що просторовим образом, який найактивніше виражає переживання 

протагоністкою власного «Я», є її дім. Будинок у місті, що належить виключно 

Сідар і є її найінтимнішою особистою територією, – це локус безпеки, який 

закріплює її в геофізичному просторі міста і, водночас, захищає її ззовні. 

Внутрішній простір дому дає можливість Сідар не бути публічною персоною, а 

усвідомити справжню себе. Вона зізнається: «І все-таки це наш притулок і наш 

барліг, місце, де я можу бути просто істотою без імені, набором примх і цікавинок, 

якому більш ніж два десятки років, біохімічною машиною, яка досліджує власний 

розум, шукачем, який вірить однаково в закони фізики і Святого Духа, що читає 

свого улюбленого богослова Ганса Кунга (того, якого карав Ратцингер, але любить 
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теперішній Папа Римський) і намагається жити, слідуючи семи вченням оджибве 

про Істину, Повагу, Любов, Хоробрість, Щедрість, Мудрість, Смирення, про які я 

лише читала й не чула ніколи, скажімо, від справжнього індіанця оджибве» 

(Erdrich Future Home August 15). Її усвідомлення своєї еклектичної багатогранної 

транскультурної ідентичності вибудовується не на протиставленнях або / або, а 

радше на поєднаннях і-і, що вказує на безумовне прийняття власної культурної 

гібридності. 
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ВИСНОВКИ 

 

Етнічно строката реальність США породжує тенденцію до взаємодії 

культурних традицій. Ця тенденція посилюється глобалізацією, яка скорочує 

відстані між спільнотами. У результаті, останні перестають бути закритими та 

гомогенними і перетворюються на контактні зони, помежів’я. Для вивчення 

поетики простору, яка в літературі відображає такий стан речей, активно 

застосовується концепція транскультурності, тому що вона робить акцент на 

постійному полілозі різноманітних і різнорідних культурних елементів, що 

складають основу «прикордонного мислення». Особливо продуктивною 

виявляється ця концепція для дослідження літератур корінних американських 

мешканців. Зокрема, вона дає змогу зрозуміти, яким чином засобами літератури 

розкриваються процеси біологічної та культурної гібридності сьогоднішніх 

американських індіанців. 

Твори Луїзи Ердрік, відомої представниці американсько-індіанської 

літератури, становлять особливий інтерес для дослідження сучасного 

літературного процесу США. Вона є носієм типу свідомості, сформованого 

транскультуралізмом. Сама письменниця наголошує на своєму метисному 

походженні та завжди підкреслює, що пише твори, фактично живучи на помежів’ї 

культурних світів. Її творчість є знаковою через полігенетичність світогляду, 

естетики і поетики. Застосування концепцій транскультурності до вивчення її 

романів дає змогу уникнути полюсної бінарної ідентифікації в неоднорідному 

літературному контексті США й охопити прояви культурної та етнічної 

амбівалентності у творчості письменниці, не знівелювавши їх.  

Романи Л. Ердрік є показовими для процесів конструювання простору в 

літературі сучасних американських індіанців. Система координат її художніх 

творів є не лише естетично осмисленою моделлю геофізичного світу, в якому 

живе письменниця і який трансформується в умовно-реальні та фантастичні 

простори художнього тексту, але також є семіотичною системою, що виражає 



205 
 

 
 

акумульовані в ній шари загальнолюдських феноменологічних, культурно 

зумовлених міфопоетичних, історичних, індивідуальних значень та їх похідних. 

При цьому просторовість відіграє важливу роль у відтворенні індивідуально-

авторської картини світу в романах Л. Ердрік, а ментальна карта авторки та її 

бачення світу знаходить своє вираження через просторову образність і 

архітектоніку творів.  

Просторова поетика романів Л. Ердрік глибоко закорінена в літературну 

традицію американських індіанців, однією з питомих основ національного 

існування якої є геоцентризм, що перетинає племінні кордони. Аналіз 

онтологічних та епістемологічних основ сприйняття простору в творах 

письменниці з погляду паніндіанської концепції довів, що існує міцний зв’язок 

їхнього художнього світогляду з родовою територією, що зумовлює появу 

землецентричної (land-based) ідентичності та є стрижневою підвалиною більшості 

корінних культур США. Водночас, романи Л. Ердрік демонструють, що 

трансформації в просторі північноамериканського континенту пов’язані з 

колонізацією: перерозподілом геофізичних територій, встановленням кордонів, 

переоцінкою сакрального простору, витісненням корінних американців на 

фізичний та дискурсивний маргінес. Ці процеси спричинили зміни параметрів 

просторової реальності автохтонного населення. Новими онтологічними 

орієнтирами паніндіанської картини світу стали нав’язані кордони, розірвані 

зв’язки з прабатьківськими землями, безпритульність, знекорінення та колективна 

«постапокаліптична» травма, пов’язана з утратою простору. Романи Л. Ердрік 

також доводять, що, незважаючи на радикальні зсуви та розколи у світосприйнятті 

більшості корінних народів, спричинені колонізацією, завдяки сакральності, що 

розчинена в просторі, останній залишається одним із духовних стрижнів 

виживання корінних американців.  

Особливості амеріндіанського світобачення Л. Ердрік, як і інших 

представників літератури американських індіанців, знаходять своє відображення в 

тому, що просторова образність набуває значення як визначальний елемент 

поетики твору. За таких обставин естетична концептуалізація простору є одним із 
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головних інструментів, що допомагає деколонізувати свідомість, зберегти 

ідентичність, реконструювати фрагментований універсум, відновити право на 

простір в умовах зіткнення культурних світів. 

Просторова поетика романів Л. Ердрік відтворює взаємодію всіх культурних 

парадигм і моделей помежів’я, що перебувають у силовому полі  її творчого світу. 

Ця взаємодія проявляє себе через ключові геокультурні топоси, які також 

відображаються не тільки у творах письменниці, а й у текстах багатьох інших 

американських індіанців. Головним геокультурним топосом є резервація, яка 

містить локуси сакральних центрів і дому, а також топоси природних ландшафтів, 

шляхів і міста. У романах Л. Ердрік вони повною мірою розкривають свій 

потужний семіотичний функціонал, кидають виклик стереотипним уявленням про 

індіанський простір євроамериканців та обґрунтовують право корінних 

американців на присутність у культурі США. Так, зокрема, велике значення має 

для Л. Ердрік зображення міста як топосу вкорінення індіанки. Таке художнє 

рішення сприяє деконструкції анахронічної символічної межі, що розділяє 

резервацію та місто, зображуючи останнє як вороже до індіанців і залишаючи 

міських індіанців невидимими в урбаністичних просторах. Аналіз, здійснений у 

дисертації, засвідчує, що в творах Л. Ердрік топоси міста та резервації більше не 

знаходяться в опозиції. Цей факт вказує на якісно новий стан культури 

американських індіанців, яка зуміла пристосуватися до сучасності, не втративши 

себе. Водночас, як демонструють романи Л. Ердрік, нестача реальних культурних 

корінних репрезентацій у місті провокує появу великої кількості симуляцій 

індіанськості, що змушує урбаністичних індіанців знову повертатися до резервації 

як простору культурної вкоріненості. Проте вони прямують до резервації, що 

давно позбулася свого статусу обмеженого колоніальними кордонами простору. 

Тепер це топос культурної «щільності», який бачиться як осередок зв’язку зі 

спільнотою і традиціями та джерело національної племінної просторової 

ідентичності. У пізніших романах Л. Ердрік прослідковується тенденція до 

зображення обох топосів як культурно гетерогенних, що у випадку міста 

пов’язано з полікультурною конституцією, а у випадку резервації – з 
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концептосферою католицизму, американського консюмеризму та медіакультурою. 

Незважаючи на територіальну автономію, смисл резервації як помежів’я 

змінюється: у Л. Ердрік – це місце, де традиційна племінна культура вбирає та 

трансформує елементи інших культур задля власного виживання. 

Значення просторової поетики романів Л. Ердрік полягає ще й у тому, що 

авторка розкриває такий аспект просторової свідомості американських індіанців, 

як діалектичний взаємозв’язок загальнолюдських універсальних, сучасних 

американських, паніндіанських та самобутніх, характерних для окремої племінної 

нації, кодів і моделей. Так, топос дороги в текстах письменниці, окрім 

універсальних традиційних значень, відбиває культурний досвід оджибве та інших 

індіанських народів, пристосовуючись до реалій сьогодення й утворюючи 

транскультурний конструкт. Аналогічна картина спостерігається і з локусом дому. 

З одного боку, це один із найбільш універсальних загальнолюдських просторів, що 

уособлює захищеність, затишок, емоційний зв’язок і вкорінення. З іншого боку, 

цей образ є синтезом сучасних раціоналізованих матеріальних моделей сучасних 

мешканців США та архаїчних культурних кодів оджибве, що найчастіше пов’язані 

з гіноцентричними епістемами. До того ж, еволюція образу дому в романах 

Л. Ердрік, простежена в дисертації, відображає ціннісний зсув від розуміння дому 

як репрезентанта сакрального циклічного часу, в якому живуть індіанці, через 

утілення матеріального десакралізованого простору, в якому вкраплення 

сакральності (позначеної гібридизованими елементами культури оджибве та 

християнства) ще зберігаються, і закінчуючи ідеєю дому як транскультурної 

конституції, яка відображає прагнення індивіда бути тим, ким він є, створюючи 

себе з барвистої палітри культурних елементів.  

Різні види спаціальної мобільності в романах Л. Ердрік, що актуалізують 

мотив подорожі, розкривають низку постколоніальних смислів і набувають 

транскультурних конотацій. Л. Ердрік використовує мотив мандрів для того, щоб 

описати складні процеси, пов’язані з історичною пам’яттю, ідентичністю та 

культурою. Втечі, мандри і блукання героїв, імпліцитною метою яких є 

повернення додому, втілюють парадигматичний стан «знекорінення» та 
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«бездомності» північноамериканських індіанців. Мотив подорожі також активізує 

такі концепти, як відчуженість, дислокація, постномадизм.  

Просторова архітектоніка романів Л. Ердрік має вигляд транскультурного 

палімпсесту, де на архаїчні просторові коди оджибве накладаються сучасні 

геофізичні реалії існування корінних і некорінних американців. При цьому 

архаїчні шари в першу чергу співвідносяться з міфологічними кодами оджибве. 

Серед інших елементів просторової образності, до яких звертається письменниця, 

слід також згадати такі, що пов’язані з концептами колективної пам’яті, 

колоніальної травми та екологічної свідомості корінних народів. Усі ці концепти 

втілені в просторових метафорах. При цьому на міфо-релігійному рівні романів 

проявляється також інтерференція паніндіанських та євроамериканських 

просторових кодів.  

Вивчення просторової поетики творів Л. Ердрік дає змогу прослідкувати 

еволюцію відносин між інституційним католицизмом і традиційною 

пантеїстичною міфо-релігійною системою оджибве. В основі цих відносин 

перебуває активний конфлікт між гіноцентричною епістемологічною системою 

оджибве, що базується на сакральності простору та рівноправному зв’язку в 

мережі корінного простору всіх компонентів (живих, неживих, метафізичних), і 

юдео-християнською антропоцентричною епістемологічною системою, що 

базується на експансіонізмі та домінуванні над простором. Міфопоетика простору 

в романах Л. Ердрік підкреслює тріаду природа – індіанська земля – жіноче 

начало, яку авторка зображує як більш потужну порівняно з патріархально 

орієнтованою християнською епістемологією. Аналіз, здійснений у дисертації, 

показує, що, на відміну від догматизму інституційного католицизму, логіка якого 

заснована на бінарності, епістемологія оджибве виявляється більш гнучкою в зоні 

культурних контактів, оскільки допускає плюриверсальність і здатність до 

гібридизації, які підривають бінарну логіку зсередини, трансформує християнську 

просторову образність і наповнює її традиційним для індіанців змістом. При 

цьому, з одного боку, просторові образи з орієнтацією на християнську семантику, 

створені письменницею, не набувають сакральності, оскільки відображають 
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іронічне ставлення авторки до них. З іншого боку, просторова образність у 

романах Л. Ердрік демонструє не протистояння, а зрощення культурних кодів, що 

свідчить про взаємозапліднення міфо-релігійних систем та їхній синкретизм. 

Причини цього явища слід шукати в тому, що корінні американці існують між 

двома світоглядами, раціональним і містичним, та мають здатність перемикати 

коди мислення. 

Визначне місце Л. Ердрік у сучасній літературі американських індіанців 

пояснюється також тим, що письменниця у своїх творах розкриває, що в основу 

розуміння простору корінними народами Америки покладені архаїчні 

космогонічні коди тілесності. Традиційні епістемні моделі американських 

індіанців маніфестують зрощення духовного та тілесного, яке, своєю чергою, 

вкорінене в навколишньому просторі як джерелі вищої духовності. Проявом 

такого зрощення в романах Л. Ердрік є актуалізація архетипу Великої Матері, що 

уособлює тріаду жінка – земля – матір, розгалужену за допомогою системи 

просторових метафор, а також властивої корінним культурам вербалізації 

спаціальних (просторових) образів в іменах людей. Окрім того, ототожнення 

тілесності й просторовості осмислюється письменницею в системі координат 

колоніального досвіду. При цьому, як демонструють результати дослідження, 

Л. Ердрік пише про такі просторові моделі оджибве, які дають можливість 

звільнити свідомість американських індіанців від колоніальної апропріації тіла. 

Це стає можливим за допомогою виходу за межі раціонально зумовлених 

просторових моделей, відірваних від тілесності й характерних для 

євроамериканського світосприйняття. Водночас, позиції сучасної американської 

культури, стрижнем якої є все ж таки євроцентричний світогляд, також стають 

системою відліку для осмислення письменницею (а разом із нею й багатьма 

іншими представниками літератури американських індіанців) біологічних умов 

існування людини як частини біосфери планети. Поєднуючи екофеміністичну 

свідомість із просторовою чутливістю корінних народів, письменниця закликає 

сучасних американців (представників як корінних народів, так і інших етнічних 
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груп) змінити своє ставлення до природи й заблокувати біополітичні механізми 

контролю над тілом через простір. 

Нарешті, ще одна ключова проблема сучасної американської цивілізації, 

розглянута в романах Л. Ердрік, – роль зближення, перетину та взаємонакладання 

різних геофізичних і культурних просторів у процесі конструювання ідентичності. 

З одного боку, письменниця показує, що корінні американці прагнуть до 

ствердження своєї національної / племінної ідентичності, яка значним чином 

покладається на просторовість, а з іншого, – демонструє, що умови існування на 

помежів’ї культивують гнучку ідентичність. Як засвідчує аналіз творів, 

просторова ідентичність оджибве інтенсифікується в резерваціях, що є топосом 

найвищої культурної «щільності», адже там існують традиційні сакральні центри, 

які символізують тяглість культурних традицій і зв’язок поколінь у корінному 

просторі, а також акумулюють значення, пов’язані з пам’яттю та колоніальною 

травмою. Однак Л. Ердрік не забуває вказати й на те, що зміна просторових 

парадигм актуалізує переосмислення ідентичності, яке спричиняє транскультурне 

бачення себе корінними американцями як поля для безперервних процесів 

формування та коригування власної тожсамості. 

Отже, найважливішою художньою домінантою романів Луїзи Ердрік є 

зображення простору як місця взаємодії культур США наприкінці ХХ – упродовж 

перших десятиліть ХХІ ст. Є всі підстави говорити про пряму кореляцію між 

геофізичним простором та осциляцією персонажів між двома культурами, що 

вказує на посилення транскультурних тенденцій у романах Л. Ердрік. Вивчення 

просторової поетики авторки доводить, що еволюція культурних контактів у її 

творчості проходить шлях від протистояння до перетинів і зрощення. Вивчення 

романів Л. Ердрік також демонструє, що саме корінний простір є тим первнем, на 

який згодом накладаються нові просторові системи координат. При цьому з 

кожним своїм новим романом авторка все частіше кидає виклик бінарному 

мисленню, текстуалізуючи ландшафт помежів’я за рахунок збільшення уваги до 

гнучких ідентичностей, гібридності, а також подвійної належності (double-

belonging), а також через змалювання ефективної адаптації та навігації в кількох 
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гетерогенних просторах і між ними. Це означає, що на зміну маргінальності 

корінних американців приходить лімінальність, свідомість помежів’я, яка протидіє 

бінарному мисленню. Л. Ердрік у пізніших романах естетично долає бінарність 

простору, надаючи своїм героям подвійний голос і здатність належати до кількох 

просторових і культурних парадигм одночасно, і тим самим змальовує ландшафт 

помежів’я як своєрідну просторову утопію, яка підриває й розмиває кордони між 

індивідами, етносами, націями та країнами.  
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