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АНОТАЦІЯ 

Коврига Ю.В. Екзистенційні проблеми в прозі Л. Улицької (на 

матеріалі романів «Казус Кукоцького» і «Даніель Штайн, перекладач») – 

кваліфікаційна робота на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі 

спеціальності 035 Філологія. – Харківський національний педагогічний 

університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2021. 

Дисертація присвячена вивченню особливостей втілення 

екзистенційних проблем у прозових творах однієї з провідних сучасних 

російських письменниць Людмили Євгенівни Улицької на прикладі її 

романів «Казус Кукоцького» і «Даніель Штайн, перекладач». 

Актуальність теми зумовлена, з одного боку, місцем і значенням 

творчості Л. Улицької в літературному процесі кінця ХХ – початку ХХІ 

століть, а з іншого – недостатньою увагою дослідників до екзистенційних 

проблему творчості письменниці, які в її творах останніх десятиліть 

посідають дедалі важливіше місце. 

Метою дослідження є характеристика особливостей 

втіленняекзистенційних проблем у романах Л. Улицької «Казус Кукоцького» 

і «Даніель Штайн, перекладач». 

У дисертації уперше на основі комплексного аналізу екзистенційних 

проблем у романах Л. Улицької «Казус Кукоцького» і «Даніель Штайн, 

перекладач» схарактеризовано особливості реалізування екзистенційної 

проблематики в прозовій творчості письменниці; запропоновано типологію 

хронотопу в романі «Казус Кукоцького» та описано особливості кожного з 

виділених типів – інфернального, онейричного, топографічного й 

психологічного; установлено інтертекстуальні зв’язки роману «Казус 

Кукоцького» з «Божественною комедією» Данте Аліг’єрі й романом 

«Нудота» французького філософа-екзистенціаліста Ж.-П. Сартра; 

схарактеризовано роль «ситуацій на межі» в романі «Даніель Штайн, 

перекладач». 
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У першому розділі – «Творчість Л. Улицької в науково-критичній 

рецепції» – подано результати вивчення положень критичних статей і 

літературознавчих досліджень, присвячених як загальним проблемам 

творчості письменниці, так і окремим її творам і аспектам, які показали, що, 

незважаючи на велику кількість наукових робіт, присвячених творчості 

Л. Улицької, у літературознавстві не сформувалося єдиної думки ні щодо 

розуміння творчості письменниці в цілому, ні щодо інтерпретування окремих 

її аспектів і творів. Навіть проблематика творів Л. Улицької трактується 

літературознавцями неоднозначно. Дехто розглядає її твори як оповідь про 

різних неповноцінних людей і злидарів, життєпис яких сповнений безліччю 

фізіологізмів і біологізмів (Л. Куклін, О. Рижова, Є. Щеглова). Інші ж, 

навпаки, акцентують увагу на глибокій філософській проблематиці творів 

Л. Улицької, відзначаючи, що автор порушує питання життя і смерті, сенсу 

життя, призначення людини, взаємин між людьми, любові, боргу, свободи, 

відповідальності людини за тих, хто живе поруч із нею та ін. (Н. Єгорова, 

Т. Скокова, М. Кнуровська). 

У другому розділі – «Екзистенційні проблеми та шляхи їхнього 

вирішення в романі Л. Улицької “Казус Кукоцького”» – запропоновано 

аналіз названого твору щодо особливостей втілення в ньому екзистенційних 

проблем. Виявлено, що центральною в романі є проблема життя і смерті. 

Письменниця акцентує увагу на початку життя (моменті народження) і його 

закінченні (фізичній смерті), а також на ставленні людини до цих подій. У 

романі порушено питання про загробне життя, у зв’язку із чим 

письменницький інтерес зосереджується навколо проблеми підготовки до 

безтілесного існування й таємниці великого переходу. 

З’ясовано, що з-поміж низки репрезентованих у творі проблем 

важливою є також проблема пошуків людиною сенсу життя і свого місця в 

цьому світі. Через зображення характерів і подій письменниця намагається 

віднайти відповіді на питання, які здавна хвилювали людину, – «Як бути?» і 

«Яким бути?». Для автора роману важливими виявляються екзистенційні 
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категорії самотності, замкнутості й безвиході. 

Проаналізовано хронотоп роману «Казус Кукоцького», виявлено й 

схарактеризовано його види: топографічний (зовнішній), який 

представлений пейзажними характеристиками й фізичними локусами, де 

перебувають персонажі; психологічний (або внутрішній), який стосується 

внутрішнього просторово-часового континууму персонажів і відображає як 

статику, так і динаміку їхнього емоційно-чуттєвого стану; онейричний, що 

поданий просторово-часовим континуумом снів персонажів і так званого 

третього стану; інфернальний, який формують різні локуси, що наділені 

мортальною семантикою. Установлено кореляцію внутрішнього й 

зовнішнього хронотопів. У контексті досліджуваного роману хронотоп 

відзначається амбівалентною семантикою за ознакою вітальності – 

мортальності. З’ясовано, що на метафоричному рівні просторово-часовий 

континуум роману репрезентує категорії старіння і вмирання, розпаду, 

в’янення, самотності, приреченості й безвиході.  

Схарактеризовано онейричний простір і позасюжетні елементи роману, 

у яких спостерігається частотне використання біблійних та літературних 

алюзій, що відсилають читачів як до загальновідомих уявлень про смерть і 

життя після смерті, так і до текстів, що становлять скарбницю світової 

культури. Акцентовано увагу на символічності й образності онейричного 

простору і позасюжетних елементів. Установлено кореляційний зв’язок між 

образами й мотивами, що закодовані в них: образ піску – мотив очищення, 

образ кулі – мотив циклічності, образ дороги – мотив пошуку істини, образ 

мосту – мотив випробування, образ маски – мотив приховування та ін. 

З’ясовано наявність інтертекстуальних зв’язків роману «Казус 

Кукоцького» з «Божественною комедією» Данте Аліг’єрі. Висвітлено «точки 

перетину» цих творів, які виявляються на рівні елементів мотивного 

комплексу (мотив мороку й темряви, дороги й подорожі), а також на рівні 

пейзажних образів (в одному з епізодів містичної другої частини роману 
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«Казус Кукоцького» простір організовано відповідно до улаштування пекла в 

«Божественній комедії» Данте). 

Установлено кореляцію роману «Казус Кукоцького» з романом 

французького письменника-екзистенціаліста Ж.-П. Сартра «Нудота». 

Зазначено, що алюзивним елементом у творі Л. Улицької є мотив нудоти, 

який в обох випадках репрезентує відторгнення колишнього знання, що за 

нових умов здається героям неправильним, зайвим і навіть обтяжливим. 

Відзначено, що найвищим ступенем процесу внутрішньої трансформації 

персонажів є прозріння і набуття нового «я». Розглянуто дотичні 

сартрівським образи-символи, які знайшли втілення в романі «Казус 

Кукоцького»: смерч-вихор, туман-серпанок, прірва-провал, образ живого 

мерця, образ маски та ін. Акцентовано, що одним з алюзивних елементів у 

досліджуваному романі є образ рятівної музики (це один з лейтмотивів 

роману Сартра), і, як і у сартрівському творі, цією музикою є джаз. 

Третій розділ – «Екзистенційні проблеми як смисловий центр роману 

Л. Улицьої “Даніель Штайн, перекладач”» – присвячений аналізу названого 

роману, у якому проблеми екзистенційного характеру є панівними. 

Схарактеризовано низку екзистенційних проблем, які авторка порушує у 

своєму творі, – віри і безвір’я, життя і смерті, особистої свободи і 

відповідальності. 

Відзначено, що однією із центральних ідей роману є ствердження 

цінності людського життя, і крізь призму цієї ідеї висвітлено категорії, які, на 

думку Л. Улицької, є квінтесенцією людського існування: віра, свобода, 

щастя, внутрішня гармонія та ін. Однією з провідних у романі є проблема 

віри і її значення в житті людини. Це безпосередньо пов’язано з тим, що 

головним героєм твору є католицький священик. Письменниця вбачає у вірі 

ту опору, яка можеврятувати людину, не дати їй впасти у прірву розпачу або 

здійснити самогубство. У контексті досліджуваного роману віра допомагає 

героям впорядкувати життя, здолати труднощі й пережити важкі часи. 
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Аналіз особливостей інтерпретації Л. Улицькою проблеми життя і 

смерті в романі «Даніель Штайн, перекладач» дозволяє стверджувати, що 

письменниця не розглядає ці два явища окремо одне від одного. Розуміння 

нерозривного зв’язку життя і смерті, погляд на смерть як на перехід до 

безтілесного існування є важливим елементом світогляду авторки. 

Відображена в романі танатологічна рефлексія покликана допомогти людині 

подолати страх смерті, вибудувати нову модель життя, спрямовану на 

духовне піднесення. У романі констатовано думку: хто доручив своє життя 

Богу, той нічого не боїться. 

Аналіз проблеми свободи засвідчив, що в романі «Даніель Штайн, 

перекладач» репрезентовано різні типи свободи: свобода внутрішня й 

зовнішня, реальна й ірреальна, благосна й протиприродна. Висвітлюючи 

проблему свободи, Л. Улицька постулює думку, що свобода є важливим і 

невід’ємним складником людського життя, бо робить його повноцінним і 

гармонійним. У контексті досліджуваного роману дотичною до проблеми 

свободи є проблема відповідальності. Письменниця розглядає ці дві категорії 

в нерозривному зв’язку і зосереджує увагу на неминучості тягаря 

відповідальності за вчинки, що були скоєні в бажаній свободі.  

Висвітлено суть поняття «ситуація на межі», яке є одним з ключових у 

філософії екзистенціалізму. Виявлено й схарактеризовано низку таких 

ситуацій у романі «Даніель Штайн, перекладач», які відображені у творі 

двома векторами – війною і хворобами. Зазначено, що в такому малому 

розмаїтті сконцентрована вкрай важлива інформація щодо впливу кризових 

ситуацій на людину. Проаналізовано внутрішні трансформації, які 

відбуваються з персонажами в «ситуаціях на межі», – переосмислення 

моральних цінностей, зміна життєвих пріоритетів і світогляду в цілому. 

Розглянуто форми й прийоми психологізації в романі «Даніель Штайн, 

перекладач». З’ясовано, що панівною у творі є пряма форма психологічного 

зображення. Це зумовлено своєрідністю структури роману, який складається 

із щоденникових записів, листів, уривків з біографій, газетних вирізок та 
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інтерв’ю, розшифрувань аудіозаписів, протоколів допитів. Усе це дало змогу 

авторці схарактеризувати його як «книгу-колаж». Відповідно до цього 

провідним прийомом психологізації є психологічний самоаналіз. 

Проведене дослідження дає змогу зробити висновок про те, що 

екзистенційні проблеми у творчості Л. Улицької займають важливе місце, 

причому в романі «Даніель Штайн, перекладач» вони стають смисловим 

центром, підпорядковуючи проблеми більш приватного характеру. 

Ключові слова: Л. Улицька, екзистенційний, проблема, роман, 

хронотоп, життя, смерть, онейричний, інтертекстуальний, мотив, «ситуація 

на межі», форми психологізації. 

ABSTRACT 

Kovryha Yu.V. Existential problems in the prose of L. Ulytska (based on the 

novels “The Kukotsky Enigma” and “Daniel Stein, Interpreter”) – qualifying 

scientific thesis, on the rights of the manuscript.  

Dissertation for the degree of a Doctor of Philosophy in specialty 035 

Philology. – H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Kharkiv, 

2021. 

The dissertation is devoted to the study of the peculiarities of the 

implementation of existential problems in the prose works of one of the leading 

modern Russian writers Lyudmyla Ulytska on the example of her novels “The 

Kukotsky Enigma” and “Daniel Stein, Interpreter”. 

The relevance of the topic is caused, on the one hand, by the place and 

significance of L. Ulytska's work in the literary process of the late XX – early XXI 

centuries, and on the other – by the lack of researchers’ attention to the existential 

problems in the writer's works, which take more and more important place in her 

works of recent decades. 

The aim of the study is to characterize the peculiarities of the 

implementation of existential problems in L. Ulytska's novels “The Kukotsky 

Enigma” and “Daniel Stein, Interpreter”. 
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In the dissertation, for the first time, based on a comprehensive analysis of 

existential problems in L. Ulytska's novels “The Kukotsky Enigma” and “Daniel 

Stein, Interpreter”, we have characterized the peculiarities of the implementation of 

existential problems in the writer's prose works; it has been proposed the typology 

of chronotope in the novel “The Kukotsky Enigma” and described the peculiarities 

of each of the selected types – infernal, oneiric, topographical and psychological; it 

has been established the intertextual connections of the novel “The Kukotsky 

Enigma” with Dante Alighieri’s “Divine Comedy” and the novel “Nausea” by the 

French existentialist philosopher J.-P. Sartre; it has beendescribed the role of 

“situations on the edge” in the novel “Daniel Stein, Interpreter”. 

The first part – “L. Ulytska’s works in the scientific and critical reception” – 

presents the results of studying the critical articles and literary studies devoted to 

both the general problems of the writer's creation, and its individual works and 

aspects, which showed that, despite a large number of scientific works devoted to 

L. Ulytska’s works, in the study of literature there was no consensus either on 

understanding the writer's works as a whole, or on the interpretation of its 

individual aspects. Even the range of problems of L. Ulytska’s works is interpreted 

ambiguously by literary critics. Some consider her works as a story about various 

inferior people and beggars, whose biography is full of many physiologisms and 

biologisms (L. Kuklin, O. Ryzhova, Ye. Shcheglova). Others, on the contrary, 

focus on the deep philosophical problems of L. Ulytska’s works, noting that the 

author raises issues of life and death, the meaning of life, the mission of a person, 

relationships between people, love, duty, freedom, human responsibility for those 

who live beside you, etc. (N. Yehorova, T. Skokova, M. Knurowska). 

In the second part – “Existential problems and ways to solve them in 

L. Ulytska’s novel “The Kukotsky Enigma” – it has been proposed an analysis of 

this work concerning the peculiarities of the implementation of existential 

problems in it. It wasfound out that the central problem in the novel is the problem 

of life and death. The writer focuses on the beginning of life (the moment of birth) 

and its end (physical death), as well as on a person’s attitude to these events. The 
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novel raises the issue of the life after death, and therefore the writer's interest 

centers around the problem of preparing for a disembodied existence and the 

mystery of the great passage. 

It has been found out that among a number of problems presented in the 

work, the problem of a person's search for the meaning of life and his place in this 

world is also important. Through the depiction of characters and events, the writer 

tries to find answers to questions that have worried a person long since – “What to 

do?” and “What should I do?”. For the author of the novel, the existential 

categories of loneliness, isolation and impasse are important. 

The chronotope of the novel “The Kukotsky Enigma” has been analyzed and 

also its types were identified and characterized: topographic (external), which is 

represented by landscape characteristics and physical loci where the characters are 

located; psychological (or internal), which concerns the characters’ internal space-

time continuum which reflects both the statics and dynamics of their emotional and 

sensory state; oneiric, which is represented by the space-time continuum of the 

characters' dreams and the so-called third state; infernal, which is formed by 

various loci with mortal semantics. The correlation of internal and external 

chronotopes has been established. In the context of the novel under study, the 

chronotope is marked by ambivalent semantics on the basis of vitality – mortality. 

It was found out that on a metaphorical level, the space-time continuum of the 

novel represents the categories of aging and dying, breakup, withering, loneliness, 

doom and impasse. 

The oneiric space and off-plot elements of the novel were characterized, in 

which we have noticed a frequent use of biblical and literary allusions, referring 

readers both to well-known concepts about death and life after death, and to texts 

that make up the treasury of world culture. Attention is focused on the symbolism 

and imagery of the oneiric space and off-plot elements. A correlation between the 

images and the motives encoded in them have also been established: the image of 

sand – the motif of purification, the image of a ball – the motif of cyclicity, the 
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image of a road – the motif of searching for truth, the image of a bridge – the motif 

of testing, the image of a mask – the motif of concealment, etc. 

The presence of intertextual connections between the novel “The Kukotsky 

Enigma” and Dante Alighieri's “Divine Comedy” has been ascertained. The 

“intersection points” of these works were highlighted, which are manifested at the 

level of elements of the motif complex (the motif of gloom and darkness, road and 

journey), as well as at the level of landscape images (in one of the episodes of the 

mystical second part of the novel “The Kukotsky Enigma”, the space is organized 

according to the structure of hell in Dante's “Divine Comedy”). 

The correlation of the novel “The Kukotsky Enigma” with the novel 

“Nausea” by the French existentialist writer J.-P. Sartre has been established. It is 

noted that the allusive element in L. Ulytska’s work is the motive of nausea, which 

in both cases represents the rejection of previous knowledge, which under new 

conditions seems wrong, superfluous and even burdensome to the characters. It is 

noted that the highest stage of the process of characters’ internal transformation is 

insight and the obtaining of a new “Me”. We have studied close to Sartre's images-

symbols that were embodied in the novel “The Kukotsky Enigma”: tornado-

whirlwind, fog-haze, abyss-downfall, the image of the living dead, the image of a 

mask, etc. It is emphasized that one of the allusive elements in the novel under 

study is the image of saving music (this is one of the leitmotivs of Sartre's novel), 

and, as in Sartre's work, this music is jazz. 

The third part – “Existential problems as the semantic center of L. Ulytska's 

novel “Daniel Stein, Interpreter” – is devoted to the analysis of the named novel, in 

which problems of an existential nature are dominant. The article describes a 

number of existential issues that the author raises in his work – faith and unbelief, 

life and death, personal freedom and responsibility. 

It is noted that one of the central ideas of the novel is the affirmation of the 

value of human life, and through the prism of this idea, the categories that, 

according to L. Ulytska, are the quintessence of human existence are highlighted: 

faith, freedom, happiness, inner harmony, etc. One of the leading ones in the novel 

https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/uk-en/whirlwind
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is the problem of faith and its significance in human life. This is directly related to 

the fact that the main character of the work is a catholic priest. The writer sees in 

faith the support that can save a person, prevent him from falling into the abyss of 

despair or commit suicide. In the context of the novel under study, faith helps the 

characters to organize their lives, overcome difficulties and survive difficult times. 

Analysis of the peculiarities of L. Ulytska's interpretation of the problem of 

life and death in the novel “Daniel Stein, Interpreter” allows us to state that the 

writer does not consider these two phenomena separately from each other. 

Understanding the indissoluble connection between life and death, interpretation 

thedeath as a transition to a disembodied existence is an important element of the 

author's worldview. The thanatological reflection represented in the novel is 

designed to help a person overcome the fear of death, build a new model of life 

aimed at spiritual uplift. The novel states the idea that those who entrust their lives 

to God are not afraid of anything. 

Analysis of the problem of freedom has shown that the novel “Daniel Stein, 

Interpreter” presents different types of freedom: internal and external freedom, real 

and unreal, beneficial and unnatural. Highlighting the problem of freedom, 

L. Ulytska postulates the idea that freedom is an important and integral component 

of human life, because it makes it full and harmonious. In the context of the novel 

under study, the problem of responsibility borders with the problem of freedom. 

The writer considers these two categories in an indissoluble connection and 

focuses on the inevitability of the burden of responsibility for actions that were 

committed in the desired freedom. 

The essence of the concept of “situation on the edge”, which is one of the 

key concepts in the philosophy of existentialism has been highlighted. A number 

of such situations are identified and characterized in the novel “Daniel Stein, 

Interpreter”, which are represented in the work by two vectors – war and diseases. 

It is noted that in such a small variety, the author concentrates extremely important 

information on the impact of crisis situations on a person. The internal 

transformations that occur with characters in “situations on the edge” – rethinking 
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of moral values, changing life priorities and worldview in general have been 

analyzed. 

The forms and ways of psychologism in the novel “Daniel Stein, Interpreter” 

have been considered. It is found out that the direct form of psychological 

representation is dominant in the work. This is due to the peculiar structure of the 

novel, which consists of diary entries, letters, fragments from biographies, press 

cuttings and interviews, transcripts of audio recordings, and interrogation 

protocols. All this allowed the author to characterize it as a “book-collage”. In 

accordance with this, the leading method of psychologism is psychological self-

analysis. 

The conducted research allows us to conclude that existential problems in 

L. Ulytska’s workstake up an important place, and in the novel “Daniel Stein, 

Interpreter” they become a semantic center, subordinating problems of a more 

private order. 

Keywords: L. Ulytska, existential, problem, novel, chronotope, life, death, 

oneiric, intertextual, motive, “situation on the edge”, forms of psychologism. 
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ВСТУП 

 

Людмила Євгенівна Улицька (1943 р. н.) – письменниця, перекладач, 

сценарист – належить до плеяди найвідоміших сучасних російськомовних 

авторів. Вона ввійшла в літературу наприкінці 80-х років як автор малої 

прозової форми – оповідання – та вже на початку 90-х здобула популярність і 

як сценарист, і як письменник. А публікація 1992 року на сторінках журналу 

«Новый мир» повісті «Сонечка», що потрапила до списку творів-фіналістів 

премії Російський Букер за 1993 рік, популяризувала Л. Улицьку не тільки в 

Росії і країнах колишнього СРСР, але й в далекому зарубіжжі. Водночас цей 

її твір отримав дві престижні літературні премії: 1996 року – французьку 

премію Медичі за кращий зарубіжний твір, а 1998 року – італійську премію 

Джузеппе Ачербі. 

Сьогодні Л. Улицька є автором творів різних жанрів – оповідань та есе, 

повістей, романів, п’єс. Багато її творів відзначено престижними російськими 

та зарубіжними літературними преміями та нагородами. Отримавши 2001 

року Російський Букер за роман «Казус Кукоцького», вона стала першою 

жінкою – Букерівським лавреатом. Інший її роман – «Даніель Штайн, 

перекладач» – зайняв гідне місце з-поміж фіналістів Букерівської премії 2007 

року, і саме цей твір відмічений Національною літературною премією 

«Велика книга» («Большая книга»). За її сценаріями знімається художнє та 

анімаційне кіно, телеспектаклі, серіали. Твори Л. Улицької стали предметом 

жвавого інтересу читачів, критиків, літературознавців. 

Незважаючи на те, що книги письменниці видаються вже більше 

двадцяти років, узагальнювальних літературознавчих робіт, присвячених 

вивченню її творчості, небагато. Певне уявлення про місце творчості 

Л. Улицької в сучасній російській літературі почало формуватися тільки в 

останні роки. Переважають рецензії на окремі її твори, але з’являються, хоча 

й недостатньо повні – огляди в навчальних посібниках із сучасної російської 

літератури (див.: [72]; [87]; [102]; [142] та ін.). Крім того, протягом останніх 
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двох десятиліть творчість Л. Улицької неодноразово ставала об’єктом аналізу 

в дисертаційних дослідженнях (див.: [40]; [110]; [126]; [136]). 

Актуальність теми зумовлена, з одного боку, місцем і значенням 

творчості Л. Улицької в літературному процесі кінця ХХ – початку ХХІ 

століть, а з іншого – недостатньою увагою дослідників до екзистенційних 

проблем творчості письменниці, які в її творах останніх десятиліть посідають 

дедалі важливіше місце. 

Коло питань екзистенційного характеру, що відображені у творах 

Л. Улицької, досить широке. Деякі з них так чи інакше потрапляли в поле 

зору літературознавців, але до цього часу відсутні узагальнюючі роботи, 

присвячені вивченню обраного нами для дослідження аспекту творчості 

письменниці. 

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

Дисертація виконана відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри 

зарубіжної літератури та слов’янських мов Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди в межах реалізації 

комплексної теми «Закономірності розвитку та взаємодії європейських 

літератур у XIX–XXI століттях». Реєстраційний номер 0111U006441. Тема 

дисертації затверджена на засіданні Вченої ради Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (протокол № 10 від 

16.12.2016 р.) та уточнена на засіданні Вченої ради Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (протокол 

№ 3 від 08.04.2019 р.). 

Метою дослідження є характеристика особливостей втілення 

екзистенційних проблем в романах Л. Улицької «Казус Кукоцького» і 

«Даніель Штайн, перекладач». 

Для досягнення поставленої мети необхідно розв’язати такі завдання: 

– відстежити в літературознавчій науці історію вивчення творчості 

Л. Улицької, узагальнити й систематизувати напрацьовані дослідниками 

результати; 
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– визначити й схарактеризувати теоретичні засади дослідження 

екзистенційних проблем у творах романного жанру; 

– установити й описати роль просторово-часового континууму та 

позасюжетних елементів у розкритті екзистенційних проблем у романах 

Л. Улицької; 

– дослідити метафорику онейричного простору роману «Казус 

Кукоцького», на якій ґрунтується розуміння авторської позиції щодо 

екзистенційних основ буття; 

– схарактеризувати місце й роль танатологічних мотивів у романі 

«Казус Кукоцького»; 

– вивчити особливості зображення внутрішнього світу героїв як одного 

з найважливіших засобів формування й вирішення екзистенційних проблем у 

романах «Казус Кукоцького» і «Даніель Штайн, перекладач»; 

– виявити та схарактеризувати літературні паралелі, а також місце і 

роль інтертекстуальних елементів у романі «Казус Кукоцького»; 

– висвітлити особливості вирішення проблем віри та особистої свободи 

в романі «Даніель Штайн, перекладач»; 

– виявити й описати роль «ситуацій на межі» в романі «Даніель Штайн, 

перекладач» і їхнє значення в розкритті людських характерів. 

Об’єкт дослідження – романи Л. Улицької «Казус Кукоцького» (2001) 

і «Даніель Штайн, перекладач» (2006). 

Предмет дослідження – особливості художнього втілення екзистенцій 

них проблем у творчості Л. Улицької на прикладі романів «Казус 

Кукоцького» і «Даніель Штайн, перекладач». 

Теоретико-методологійною основою дисертації є: 

– філософські праці М. Бердяєва [14], [15], С. К’єркегора [82], [83], Ж.-

П. Сартра [121], М. Хайдеггера [157], [158], Л. Шестова [165], К. Ясперса 

[173], [174], [175]; 

– роботи з теорії та історії російської літератури ХХ століття 

(М. Бахтіна [11], С. Бройтмана [16], Т. Давидової [34], А. Єсіна [45], 
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В. Іванова і В. Топорова [50], Н. Лейдермана і M. Липовецького [87], 

Ю. Лотмана [90], Г. Поспєлова [20], Н. Тамарченко [139], [140], С. Тіміної 

[142], Б. Успенського [152], Є. Фарино[154], В. Халізева[159], Л. Чернець 

[161], А. Есалнек [170]); 

– роботи, присвячені дослідженню поняття «мотив» (О. Веселовського 

[21], І. Сілантьєва [124], Б. Гаспарова [29]); 

– дослідження, присвячені проблемам взаємодії філософії 

екзистенціалізму й літератури, зокрема таких учених, як Х. Алієва [4], 

Л. Єфремова [46], С. Кібальник [61], [62], Н. Слободянюк [127], 

А. Ярошевська [172] та ін. 

Сформульовані мета й завдання зумовили використання таких методів: 

– історико-літературного методу для встановлення місця 

аналізованих творів у контексті літератури кінця ХХ – початку ХХІ століть; 

– порівняльно-зіставного методу для виявлення в аналізованих творах 

Л.Є. Улицької подібних рис, а також визначення індивідуально-авторського 

начала як у світобаченні, так і в способах його художнього втілення; 

– методу поетико-структурного аналізу для дослідження особливостей 

поетики розглядуваних художніх текстів; 

– методу мотивного аналізу для відстеження в літературних текстах 

Л. Улицької стійких компонентів, що відрізняються семантичною 

насиченістю і повторюваністю; 

– методу інтертекстуального аналізу для характеристики взаємодії 

творів Л. Улицької з іншими літературними творами, виявлення 

прецедентних текстів, ролі інтертекстуальних включень у смислотворенні. 

Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає в тому, що в 

ньому уперше на підставі комплексного аналізу екзістенційних проблем у 

романах Л. Улицької «Казус Кукоцького» і «Даніель Штайн, перекладач» 

схарактеризовано особливості втілення екзистенційної проблематики в 

прозовій творчості письменниці; уперше запропонована типологія 

хронотопу, представленого в романі «Казус Кукоцького», та 



23 
 

схарактеризовано особливості кожного з виділених типів – інфернального, 

онейричного, топографічного і психологічного; уперше встановлені 

інтертекстуальні зв’язки роману «Казус Кукоцького» з «Божественною 

комедією» Данте Аліг’єрі і романом французького філософа-екзистенціаліста 

Ж.-П. Сартра «Нудота»; уперше схарактеризовано роль «ситуацій на межі» в 

романі «Даніель Штайн, перекладач». 

Практичне значення отриманих результатів. Матеріали й висновки 

дослідження можуть бути використані під час вивчення російської 

літератури кінця ХХ – початку ХХІ століть у закладах загальної та 

спеціалізованої середньої і вищої освіти, а також у подальшому дослідженні 

творчості письменниці. 

Апробація результатів. Окремі положення дисертації доповідалися й 

обговорювалися на науково-методичному семінарі кафедри світової 

літератури Харківського національного педагогічного університету імені 

Г.С. Сковороди. Результати дослідження в повному обсязі обговорювалася на 

засіданні кафедри зарубіжної літератури та слов’янських мов Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Матеріали 

дисертаційної роботи знайшли відображення в доповідях на 11-ти наукових 

конференціях: Міжнародних читаннях молодих вчених пам’яті Л.Я. Лівшиця 

(м. Харків, 26-27 лютого 2013 р.); Міжнародній науковій конференції 

«Modern scientific challenges and trends» (Польща, м. Варшава, 20 грудня 

2018 р.); International Scientific Conference «Relevant trends of scientific 

research in the countries of Central and Eastern Europe» (Латвія, м. Рига, 20 

листопада 2020 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Філологічні науки в системі сучасного гуманітарного знання ХХІ століття» 

(м. Одеса, 28 грудня 2020 р.); Всеукраїнській науково-практичній 

конференції ХНАУ ім. В.В. Докучаєва «Актуальні проблеми сучасної 

філології та методики викладання мов у вишах» (м. Харків, 6 квітня 2018 р.); 

І Всеукраїнській науково-практичній конференції «Наука та освіта у 

дослідженнях молодих вчених» (м. Харків, 22 квітня 2019 р.); Всеукраїнській 
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науковій конференції з міжнародною участю «Ціннісні орієнтири в 

мистецькому просторі – індивід і соціальний контекст» (м. Харків, 9 квітня 

2020 р.); Всеукраїнських наукових читаннях, присвячених пам’ятi Леніни 

Павлівни Черкасової (м. Харків, 21 травня 2020 р.); Всеукраїнській науково-

методичній конференції «Фрізманівські читання: науково-методична 

спадщина, продовження традицій» (м. Харків, 24 вересня 2020 р.); 

Університетській підсумковій науково-практичній конференції 

професорсько-викладацького складу і здобувачів наукових ступенів ХНАУ 

ім. В.В. Докучаєва (м. Харків, 22 квітня2019 р.); Університетській 

підсумковій науково-практичній конференції професорсько-викладацького 

складу і здобувачів наукових ступенів ХНАУ ім. В.В. Докучаєва (м. Харків, 

01–02 липня 2020 р.). 

Публікації. За матеріалами дисертаційного дослідження опубліковано 

19 праць (усі одноосібні), із них 6 статей опубліковано в наукових фахових 

виданнях України, 2 статті –  у нефахових виданнях, 2 статті – у закордонних 

виданнях, 9 тез.  
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РОЗДІЛ 1 

ТВОРЧІСТЬ Л. УЛИЦЬКОЇ В НАУКОВО-КРИТИЧНІЙ 

РЕЦЕПЦІЇ 

 

1.1. Рецепція творчості Л. Улицької в літературознавчій науці 

Твори Л. Улицької давно вже привертають увагу дослідників. Аналіз її 

творчості й окремих її аспектів відображено в численних наукових студіях, 

підручниках і навчальних посібниках, стає об’єктом дисертаційних 

досліджень. При цьому відчувається брак досліджень узагальнювального 

характеру. Однією з небагатьох робіт подібного роду є кандидатська 

дисертація Н.О. Єгорової, присвячена вивченню проблематики і поетики 

прози Л. Улицької 1980–2000-х років [40]. Дослідниця зосереджує увагу на 

характеристиці системи персонажів і окремих образів, особливостях 

композиції, співвідношенні художнього й документального, своєрідності 

хронотопу й жанрової природи творів. 

Аналізуючи жанрову своєрідність творів Л. Улицької, Н. Єгорова 

висловлює думку, що в романі «Медея та її діти» виявляються елементи 

роману-хроніки, роману-саги й жанру житія, а роман «Казус Кукоцького», 

який, з точки зору дослідниці належить до так званої «нової прози», містить 

елементи «медичного роману», сімейної саги, сімейної хроніки і притчі [40, 

с. 21]. Розглядаючи проблематику творів Л. Улицької, Н. Єгорова звертає 

увагу на репрезентування в них «вічних» питань – про сенс життя, про 

смерть, про взаємини між людьми, про мистецтво та ін. 

Крім того, Н. Єгорова робить висновок про використання Л. Улицькою 

чеховської манери оповіді, техніки портретування, уваги до психологічних 

деталей та інших способів вираження авторської оцінки [40, с. 7], що в різних 

творах письменниці проявляється по-різному, зокрема: у повісті «Сонечка» – 

на рівні детальних описів і особливостей створення портретів персонажів; у 

романі «Казус Кукоцького» – у зверненні до медичної тематики (вагітність, 

пологи, аборти, операції, медичні огляди, хвороби та ін.). Не випадково 
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дослідниця встановлює кореляцію саме з чеховською традицією, адже 

«завдяки А.П. Чехову література подивилася на життя очима лікаря, а не 

пацієнта, очима, які розуміють соціальні хвороби» (переклад українською тут 

і далі наш. – Ю. К.) [40, с. 17]. 

Т. Скокова вивчає прозу Л. Улицької, розглядачи її в контексті 

російського постмодернізму [126]. Аналізуючи малу прозу письменниці, 

Т. Скокова, як і Н. Єгорова, вказує на зв’язок творчості Л. Улицької з 

чеховською традицією (використання медичної термінології, звернення до 

естетики натяків і деталей, «незавершені» закінчення оповідань, вибір 

«маленької» людини як головного персонажа творів та ін.). При цьому 

дослідниця вважає, що, незважаючи на те, що творам письменниці 

притаманне «наслідування традицій російської класичної літератури», вона 

створює їх у межах «постмодерністської естетики»; романи Л. Улицької 

«демонструють органічний сплав реалістичного методу і 

постмодерністського стилю» [126, с. 6]. (Зауважмо, що А. Абдуліна й 

О. Латипова, аналізуючи повість «Сонечка», розмірковують щодо 

варіювання образу «маленької людини» у творчості Л. Улицької і доходять 

висновку, що головна героїня твору – це тип «“зайвих людей”, яким не 

вдається знайти себе, свій шлях у цьому світі через вічний пошук ідеалу 

сенсу цього життя» [1, с. 10]). 

Т. Скокова відзначає доступність текстів Л. Улицької для читацького 

сприйняття й одночасно наявність в них глибокого філософського змісту. 

(Про порушення філософської проблематики в творах Л. Улицької зазначає і 

Н. Єгорова [40, с. 23].) Водночас Т. Скокова вважає, що для творчості 

Л. Улицької характерне подвійне кодування, що також дає змогу розглядати 

твори письменниці як постмодерністські. Такий висновок ми кваліфікуємо як 

занадто категоричний. Аргументуючи свій погляд щодо належності творчості 

письменниці до постмодернізму, названа дослідниця зазначає використання 

нею таких характерних рис постмодерністського письма, як 

«інтертекстуальність, шизофренічний дискурс, жанрова дифузія» [126, с. 6]. 
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Е. Ларієва, відстежуючи концепцію сімейності і засоби її художнього 

втілення в прозі Л. Улицької, акцентує увагу на своєрідності сімейної 

проблематики в прозі письменниці та виявленні форм і засобів її художнього 

втілення [84]. О. Побивайло, характеризуючи міфопоетику прози Л. Улицкої, 

виявляє особливості моделювання авторської міфології [110]. 

Отже, предметом дослідження вчених-літературознавців стають 

різноманітні аспекти творчості Л. Улицької. Однак одним з центральних в 

літературно-критичних роботах є питання про приналежність творчості 

письменниці до певного літературного напрямку або стильової течії, яке 

вирішується доволі неоднозначно, по-різному стосовно до того чи того твору 

Л. Улицької. 

Нагадаймо, що Т. Скокова описує прозу Л. Улицької в контексті 

російського постмодернізму, звертаючи увагу на використання 

шизофренічного дискурсу в романі «Казус Кукоцького» і жанрову дифузію в 

романі «Даниель Штайн, перекладач» [126]. Відомі російські 

літературознавці Н. Лейдерман і М. Липовецький указують на близькість 

ряду творів Л. Улицької («Веселі похорони», «Казус Кукоцького») до 

«традиції класичного реалізму» [87, с. 522] і, зараховуючи авторку до 

«маргіналів реалізму», услід за М. Золотоносовим розглядають її творчість у 

межах «сентиментального натуралізму» або «неосентименталізму» [87, 

с. 565]. 

В. Юзбашев, аналізуючи повість Л. Улицької «Веселі похорони», 

робить висновок про її належність до белетристики, аргументуючи це тим, 

що відмінною рисою белетристичних творів є їхня здатність повністю 

поглинати увагу читача: реципієнт занурюється в кругообіг подій, 

переживань і емоцій, що ніколи не існували, але майстерно створені автором. 

Крім того, дослідник зазначає, що в повісті немає «хитро заплетеної 

інтриги», повість «Веселі похорони» «цілком позбавлена філософських 

відступів, естетичних вишукувань і авторських коментарів», а для оповідної 

манери характерний «простий опис» із «сильно розведеною примітивною 
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розмовною мовою» [171, с. 221]. О. Осьмухіна, убачаючи безсумнівне 

достоїнство Улицької-письменниці в умінні доступно говорити про буденні, 

буттєві питання, зазначає, що це «дозволяє їй балансувати на межі 

“мейнстримівської” белетристики і “високої” словесності, “справжнього” і 

“форматного”» [104, с. 144]. 

Багато дослідників творчості Л. Улицької кваліфікують її як так звану 

«жіночу прозу» (О. Рижова [119], Т. Казаріна [54], І. Зумбулідзе [49], 

І. Попова і Є. Люб’язна [112] та ін.). Це зумовлено не тільки тим, що 

практично у всіх творах письменниці головними дійовими особами є жінки, а 

головно тим, що найважливішим критерієм стає коло проблем, що 

порушуються в її творах, хоча вони не завжди традиційно «жіночі» 

(проблеми сім’ї, взаємопорозуміння, батьків і дітей, любові, пошуку свого 

призначення й багато інших), але подаються і вирішуються крізь призму 

жіночого світосприйняття. 

Так, Т. Казаріна в рецензії на «Оповідання» Л. Улицької вказує, що ця 

книга письменниці ще раз доводить, що вона «міцно і впевнено займає своє 

законне місце на тій літературній території, яка називається у нас “жіночою 

прозою”» [54, с. 169]. Дослідниця аргументує свій висновок тим, що 

Л. Улицька так майстерно описує нагальні проблеми сім’ї, побуту, відносин 

та інші важливі моменти у звичайному житті звичайних людей, що це не 

залишає жодних сумнівів щодо її «органічної» присутності у колі 

представниць «жіночої прози» [54, с. 169]. 

Незважаючи на те, що проблематика «жіночої прози», як правило, 

лежить у площині буттєвих питань, що, на перший погляд, не перетинаються 

із чимось глобальним і масштабним, утім письменниці-жінки все ж можуть 

інтерпретувати їх таким чином, що вони набувають більш глибокого змісту. 

І. Попова і Є. Люб’язна відстежують подібне в малій прозі Л. Улицької. 

Вони, зокрема, зазначають, що однією з центральних тем у творчості 

письменниці є розповідь про «неповторну долю людини у світі» [112, 

с. 1021], Л. Улицька не просто розповідає про сімейні радощі і прикрощі, в її 
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текстах відзначається рух «від побутових конфліктів до соціальних, а потім – 

до загальнобуттєвих, загальнолюдських» [112, с. 1022]. 

І. Зумбулідзе також визнає Л. Улицьку представницею «жіночої 

прози», відзначаючи, що сімейна тема роману «Медея та її діти» «різко 

виділяється на тлі творів сучасної літератури, які висвітлюють сімейну 

тему», завдяки своїй позитивній і життєствердній позиції [49, с. 22]. Указана 

дослідниця апелює до результату аналізу творчого методу письменниці 

відомим літературним критиком, журналістом, літературознавцем 

М. Золотоносовим, який характеризує творчість Улицької як багаторівневе й 

багатогранне явище літературного процесу: «Природа її творів така, що все в 

них постійно коливається між сімейним (за зразком XIX століття) і жіночим 

романом сучасної поп-культури, у якому виражені “жіночі мрії” і подаються 

переліки типових образ і бажань. Улицька адаптує класичну романну форму 

до сучасних звичок “легкого споживання”, переводить її на мову 

сьогоднішньої культури» (цит. за: [49, с. 22]). 

Аналіз корпусу робіт, у яких з’ясовується належність творів 

Л. Улицької до того чи того літературного напряму, або тієї чи тієї стильової 

течії, доводить, що це питання є досить суперечливим. Вочевидь, її творчість 

доволі складно розглядати в межах якогось одного напряму чи течії, оскільки 

в її творах спостерігаємо синтез різних літературних напрямів і течій, що є 

однією з особливостей її творчої манери. 

Переважна більшість досліджень присвячена аналізу й характеристиці 

окремих аспектів творчості Л. Улицької. Серед них найбільш узагальнюючий 

характер має стаття Є. Щеглової [168], в якій аналізуються романи «Медея та 

її діти» і «Казус Кукоцького», а також повісті «Сонечка» і «Веселі 

похорони». Приводом для здійснення огляду став вихід «невдалого», як 

вважає Є. Щеглова, роману «Казус Кукоцького» і «вельми несподіване» 

присудження йому Букерівської премії, а його змістом – аналіз особливостей 

художнього світу письменниці, створеного у попередніх творах і цьому 

романі. 
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Є. Щеглова називає Л. Улицьку письменником «серйозним» і 

«неоднозначним», одним з тих російських авторів, твори яких найбільш 

активно перекладаються іноземними мовами, відзначає її безсумнівний 

талант, зауважуючи, що «Л. Улицька приваблювала й приваблює не просто 

інтересом до людської особистості, а співчуттям до неї – зовсім справою в 

нинішній літературі нечастою» [168, с. 184]. Аналізуючи повість «Сонечка», 

що стала, на її думку, «нехай неяскравою, але подією» в літературному житті, 

дослідниця відзначає її «вибуховість», оскільки все в ній зводиться до однієї 

головної, але забутої думки: уміння насолоджуватися земним побутом і 

відчувати повноту життя, позбавленої суєти і поспіху, є нічим іншим, як 

буттям. Таке «звучання» повісті цілком відповідає часу, епосі, оскільки, як 

вважає Є. Щеглова, «одним з підсумків страшного XX століття стане нарешті 

усвідомлене визнання унікальної самоцінності саме земного людського 

буття» [168, с. 184]. 

Однією з перших публікацій, присвячених виходу в світ повісті 

Л. Улицької «Сонечка», була стаття Л. Бикова «Сонечка та інші», що 

опублікована 1994 року в журналі «Урал». Користуючись цитатою поета, 

журналіста й перекладача І.О. Фонякова, зазначений дослідник характеризує 

повість як «беззвучний м’який знак, що пом’якшує жорсткість буття» (єдине, 

що здається автору статті не зовсім доречним – це багаторазове підкреслення 

«єврейського начала») [17, с. 288]. Л. Биков поділяє думку Є. Щеглової щодо 

доречності виокремлення основної ідеї повісті – уміння людини бути 

щасливою тут і зараз, незалежно від подій і обставин, «усупереч тиску 

побуту й епохи» [169, с. 287]. 

О. Рижова оцінює повість «Сонечка» як зразок «жіночої прози» 

«гарного літературного рівня» [119, с. 4]. Однак, попри загальну позитивну 

оцінку цього твору, за який Л. Улицька 1996 року була удостоєна 

французької премії Медічі як за кращий зарубіжний твір, О. Рижова не без 

іронії зауважує, що насправді літературна премія імені Марії Медічі 

належить перекладачці Софі Бенеш «за кращий переклад року». 
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Т. Садовникова, звернувшись до аналізу міфологічних і символічних 

елементів повісті «Сонечка», потрактовує образ Сонечки Л. Улицької як 

«архетип матері»: «після смерті Роберта Вікторовича Сонечка відкриває для 

себе нову іпостась – Матері (саме так, з великої літери)», і наводить цитату з 

повісті: «Яся держала все время Соню за руку, вцепившись, как ребенок. 

Былаона сирота, а Соня была мать» [120, с. 59]. Глибокий символізм повісті 

відзначений Т.В. Садовниковою в багатьох деталях твору: це і будинок, у 

якому жили Сонечка й Роберт Вікторович, визначений під знесення, і назва 

нового місця проживання – Лихобори та ін. 

Дослідниця звертає увагу й на метафізичний час повісті, «пов’язаний з 

виходом у сферу несвідомого, в область сновидінь» [120, с. 60]. У 

сновидіннях «внутрішнє зміщення» просторів посилювалось: Соня вже не 

просто сприймала переживання героїв як реальні, а й сама ставала 

повноправною учасницею подій. 

Про сновидіння писав і Л. Биков. У статті «Сонечка та інші» («Сонечка 

и другие») [17] він наводить цитату з вірша В.С. Шефнера «Ночные 

письмена»: «Сон – это высшая свобода. / Все люди – гении во сне» [17, 

с. 287]. Дослідник розглядає реальне життя героїв повісті й сновидіння як 

одно порядкові явища. Кожен з персонажів, розчиняючись у своїх 

«справдішніх снах» (Л. Биков), знаходить спокій. На думку Л. Бикова, ці 

«“справдішні сни” захищають кожного з них від перетворення на “людину 

повсякденну”» [17, с. 287]. 

А. Абдулліна й О. Латипова, вивчаючи повість «Сонечка», виявляють в 

образі головної героїні автобіографічні риси: «Сама письменниця з дитячих 

років була занурена в книги, самостійно відкривала для себе письменників, 

читала їх, заучувала найбільш цікаві моменти» [1, с. 9]. На їхню думку, вибір 

імені героїні повісті не випадковий і є маркером інтертекстуальності: 

«християнське терпіння, вміння прощати, розуміти» споріднює героїню 

повісті Л. Улицької з Сонею Мармеладовою зі «Злочину і кари» 

Ф. Достоєвського, а також з героїнею роману Л. Толстого «Війна і мир» – 
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племінницею і вихованкою старого графа Ростова. Дослідниці переконані, 

що «завдяки інтертекстуальним зв’язкам з творами класиків, характер 

головної героїні розкривається найбільш повно» [1, с. 10]. 

Численні критичні відгуки спричинив вихід у світ 1996 року першого 

роману Л. Улицької «Медея та її діти». Літературознавці вивчають різні 

аспекти цього твору: прийоми репрезентації гендерної свідомості автора 

через жіночі та чоловічі образи роману [24], міфологічний контекст твору [6] 

тощо. Відзначмо, що саме міфологізм цього роману найбільш часто 

привертав увагу дослідників. Так, К. Агаєва, розглядаючи символіку 

антропонімів у ньому підкреслює, що сюжет твору «насичений 

міфопоетичними ремінісценція і алюзіями» [3, с. 21]. Дослідниця доходить 

висновку, що власні імена в названому романі є «своєрідними культурними, 

семантичними та міфологічними кодами, що дозволяють краще зрозуміти 

ідейно-художню структуру тексту» [3, с. 21]. 

Опублікований 2004 року роман «Щиро ваш Шурик» критики 

оцінюють майже у єдиному позитивному руслі. Переважно характеризують 

образ головного героя твору – Шурика, наприклад, Г. Єрмошина відмічає 

його досконало виписану біографію:«якщо не до сьомого коліна, то вже до 

третього точно», зазаначаючи, що це є загальною особливістю творчості 

Л. Улицької [42, с. 209]. Прийом деталізації життєвої лінії героя, на думку 

цієї дослідниці, з одного боку, виключає будь-яку загадковість, а з іншого – 

«змушує читача повірити в реальність того, що відбувається» [42, с. 209]. 

В. Єлістратов інтерпретує образ головного героя як «свого роду 

енциклопедію радянського сексуального життя», втілення жіночої мрії про 

сучасного Дон Жуана [41, с. 212]. Суголосну думку виражає у своєму 

коментарі Н. Воронель, підкреслюючи, що в романі «Щиро ваш Шурик» 

створено абсолютно новий образ сучасного Дон Жуана, який «вірно і 

сумлінно служить втішником натовпу нещасних жінок, що мучаться 

невпинним еротичним свербінням» [25]. 
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Більш жорстку позицію щодо сприйняття головного героя роману 

висловлює О. Рижова, яка бачить в ньому «незлісну людиноподібну тварину» 

[119, с. 6], що позбавлена будь-чого піднесеного й духовного. 

Останньому опублікованому 2015 року роману Л. Улицької «Драбина 

Якова» присвячено кілька наукових праць. Зокрема, М. Безрукава й 

Ю. Баскова, аналізуючи всі романи письменниці крізь призму виявлення в 

них констант її ідейно-художнього світу, виявляють історизм як панівну 

ознаку поетики Л. Улицької, а також звертають увагу на те, що саме в 

останньому романі письменницею обраний «найоб’ємніший історичний 

відрізок» [12, с. 38]. Крім того, вивчаючи поетику заголовку роману, вони 

відмічають його інтертекстуальний характер, цілком обґрунтовано вбачаючи 

в ньому зв’язок зі сном Іакова у Біблійному тексті (див.: Бут. 28:12–16): 

«Старозаповітними сходами Якова вгору і вниз сходять янголи, знаменуючи 

зв’язок світу, людини і Бога» [12, с. 37]. 

С. Тіміна, крім історизму і зв’язку з Біблійними мотивами, відстежує 

звернення письменниці до епістолярного жанру, що допомагає їй розкрити 

весь «спектр переживань головного героя» [143, с. 33]. 

Наголосімо, що вивчення основних віх біографії і творчості 

письменниці здійснюють також українські й зарубіжні вчені. Так, українська 

науковиця Ю. Бабич, спираючись на матеріал прози Л. Уліцької, досліджує 

систему персонажів як фактор формування художнього цілого [7]. А. Козлова 

та І. Борисенко характеризують специфіку репрезентації християнських 

мотивів в онейричному просторі роману «Казус Кукоцького» [69]. 

Особливості мовної репрезентації портрета персонажа в романі Л. Улицької 

«Медея та її діти» вивчають О. Гамалі й О. Канєвська [27]. Г. Седих 

розглядає особливості поетики та наративної стратегії сучасного російського 

жіночого оповідання, залучаючи до аналізу твори Л. Улицької разом з 

оповіданнями Л. Петрушевської, Т. Толстої і В. Токаревої [122]. 

Американські дослідниці Е. Скомп (Стетсонський університет) і 

В. Саткліфф (університету Маямі) у першому англомовному монографічному 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5#28:12
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виданні («Ludmila Ulitskaya and the Art of Tolerance» / «Людмила Улицька і 

мистецтво толерантності») визначили місце й значення творчості 

Л. Улицької в сучасному літературному процесі [178].  

Австралійська літературознавця Е. Каллагер установлює статус 

Л. Улицької як однієї з найбільш популярних сучасних письменниць у Росії 

[176]. Вона досліджує процес становлення Л. Улицької як письменниці, не 

оминаючи увагою той факт, що перші її твори опубліковані за кордоном: «Її 

літературні твори були відхилені радянськими літературними журналами до 

перебудови, тому вона вперше була опублікована в кінці 1980-х років у 

Франції» (переклад з англійської наш. – Ю. К.) [176, с. 144]. Науковиця 

детально розглядає публікації, присвячені аналізу творчості Л. Улицької, і 

нагороди, якими відмічена літературна діяльність письменниці. 

Китайські вчені також звертаються до аналізу художніх текстів 

Л. Улицької. Так, Сунь Чао вивчає засоби характеротворення в оповіданнях 

письменниці. Вона відмічає «любовне» ставлення Л. Улицької до своїх 

героїв, створення нею на підставі традицій класики (О. Пушкіна, М. Гоголя, 

Ф. Достоєвського, А. Чехова, Л. Андрєєва) власної гуманістичної концепції 

«маленької людини», однією з характерних рис якої є «вираження 

самоцінності приватного життя особистості, у її незалежності від соціального 

обрамлення». Сунь Чао звертає увагу на притаманний творам Л. Улицької 

психологізм, у створенні якого чи не найважливішу роль відіграють 

позасюжетні елементи, зокрема авторські відступи, сни й асоціативні спогади 

[136]. Науковиця Лю На на матеріалі збірки оповідань «Люди нашого царя» 

досліджує художню своєрідність малої прози Л. Улицької [92]. 

Угорська дослідниця Т. Сабо, аналізуючи повість «Сонечка», робить 

свій внесок у дискусію щодо належності твору Л. Улицької до певної течії чи 

літературного напряму. Вона висловлює думку, що цей твір «знаходиться на 

стику літературних напрямків і течій “пост” і / або “нео” постмодернізму, 

пост- або неореалізму і неосентименталізму, що дозволяє в межах одного, 
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невеликого за обсягом, твору спостерігати відбиття основних літературних 

напрямів XX і XXI століть» [147]. 

Польська дослідниця З. Куца, вивчаючи творчість Л. Улицької, 

розглядає аспект духовності в романі «Казус Кукоцкого» [179]. Вона вважає, 

що в романі головною є тема «виродження радянської людини», та зазначає, 

що в Л. Улицька тут торкається багатьох питань морального й релігійного 

характеру, «у центрі художнього світу письменниці перебуває людина, а 

разом з нею криза сучасної сім’ї» [179, с. 262]. М. Кнуровська звертає увагу 

на наявність образів тілесності як специфічну особливість творів 

Л. Улицької. На думку цієї польської літературознавиці, життя тіла в творах 

письменниці виступає свого роду універсальним кодом, за яким 

приховується глибинна проблематика. Зокрема, М. Кнуровська переконана, 

що в творах Л. Улицької через використання категорії хвороби як «проміжної 

ланки між життям і смертю» порушуються й вирішуються «важкі і 

універсальні питання: проблема страждання, смерті, старості. Хвороба 

показує тіло страждаюче, смерть – тіло оголене, “викрите”» [158, с. 69]. 

Дослідниця фокусує увагу й на інтимному житті персонажів Л. Улицької, 

відзначаючи, що статевий акт у письменниці «часто стає єдиним способом 

пошуку діалогу, звільнення від кошмарної дійсності, її вульгарності. 

Біологічну, фізіологічну сторону екзистенції вона використовує для того, 

щоб ввести метафізичну проблематику» [177, с. 69]. 

Складно не погодитися з М. Кнуровською щодо активного 

використання в текстах Л. Улицької різноманітних біологізмів і 

фізіологізмів. Зазначмо, що М. Кнуровська, очевидно, одна з небагатьох 

дослідників, які за зовнішнім зображенням у творах Л. Улицької проявів 

тілесності вбачають щось більш глибоке й значуще. Вона аргументовано 

зауважує, що, «поміщаючи своїх героїв у “стан на межі”, “хворобливі” стани 

<...> вона (Л. Улицька. – Ю. К.) “дає їм можливість” знайти найголовніше в 

житті, осмислити життя» [177, с. 77]. 
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Подібні думки висловлюють Н. Лейдерман і М. Липовецький щодо 

того, що «фізіологічні мотиви в такій інтерпретації долають давню опозицію 

духу і тіла, насичуючись семантикою життєтворчості» (курсив наш. –

Ю. К.) [87, с. 531]. Водночас дослідники відзначають, що «мотиви, пов’язані 

з життям тіла, поєднуються у Улицької з темою долі людини і цілого роду» 

[87, с. 531]. 

Утім не всі дослідники творчості Л. Улицької підтримують викладе 

вище. Наприклад, О. Рижова під час аналізу роману «Медея та її діти» 

критично оцінює «вперше проявлений у ньому» письменницею і згодом 

«розхвалений байдужий, уважний до фізіологічних відправлень 

“письменницький біологізм”» і зазначає, що Л. Улицька «описує не “рухи 

душі” – не вистачило на них письменницьких здібностей – а тілесні 

“картини”» [119, с. 6]. 

Більшість вважає, що причиною захоплення письменниці біологізмами 

й фізіологізмами є те, що Л. Улицька свого часу закінчила біологічний 

факультет Московського державного університету і впродовж двох років 

працювала в Інституті загальної генетики АН СРСР. Так, Л. Куклін 

стверджує, що Улицька «ставиться до своїх персонажів спокійно і з 

холодним інтересом натураліста, вона працівник природи, натури, 

“натураліст” в найповнішому, вичерпному сенсі цього слова!» [80, с. 177]. 

Можливо, біологічна спеціальність письменниці, дійсно, наклала відбиток на 

її творчість, але, безсумнівно, можна припускати й усвідомлений вибір 

авторкою такої стратегії, що дозволяє на імпліцитному рівні донести до 

читача найважливіші життєві істини. 

Фокус нашої уваги передусім зосереджуємо на наукових працях, 

автори яких звернулися до питань, пов’язаних з екзистенцією персонажів 

твору, їхньому аналізу присвячений наступний параграф роботи.  
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1.2. Екзистенційні проблеми творчості Л. Улицької 

в критичному осмисленні 

У більшості творів Л. Улицька, на перший погляд, зосереджується на 

зображенні зовнішнього, суто побутового рівня відносин героїв. Однак за 

цим приховується формулювання досить серйозних, глибоких, навіть 

філософських питань: про відповідальність за тих, хто живе поруч, про 

«бідних родичів» і зовсім чужих людей, які опинилися сусідами, знайомими, 

друзями, і, зрештою, про життя та смерть, про сенс життя й призначення 

людини, про свободу й віру. У своїх творах Л. Улицька звертається до тем, 

які тривалий час сприймалися як заборонені або «викреслені» зі списку 

прийнятних як занадто «приземлені», буденні і повсякденні (секс, аборти, 

груба фізіологія, життя соціального дна та ін.) [126]. 

Л. Улицька належить до тих письменників-сучасників, у творчості яких 

значне місце займають проблеми екзистенційного характеру. При тому досі 

відсутні спеціальні дослідження, присвячені вивченню екзистенційних 

проблем у творчості письменниці. Найчастіше аналіз екзистенційної 

проблематики творів Л. Улицької знаходиться на периферії дослідницької 

уваги при вивченні інших аспектів її творчості. 

Найбільш розгорнутий аналіз екзистенційної проблематики творів 

Л. Улицької, як видається, здійснила польська дослідниця М. Кнуровська 

[177], про яку йшлося в попередньому параграфі. Зазначмо тільки, що, на її 

думку, насиченість текстів письменниці біологізмами й фізіологізмами 

засвідчує не лише особливості її творчої манери: використання «біологічної і 

фізіологічної сторін екзистенції» спрямоване на введення метафізичної 

проблематики [177, с. 69]. Аналізуючи оповідання Л. Улицької «Другого 

березня того ж року» («Второе марта того же года»), «Дочка Бухари» («Дочь 

Бухары») і «Лялін дім» («Лялин дом»), М. Кнуровська виділяє низку 

екзистенційних проблем, що заповнюють їх художній простір. 

Схарактеризуймо тезисно основні особливості творчості Л. Улицької, 

дотримуючись погляду М. Кнуровської: 
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– репрезентація мотиву циклічності неминучості кінця всього; 

– сусідство молодості й старості, здоров’я й хвороби, життя й смерті; 

– зіставлення письменницею східного й західного менталітету щодо 

їхнього ставлення до хвороби й смерті (для східної цивілізації «страждання в 

ціні», для культури Заходу страждання – «зайва, ганебна сторона 

екзистенції» [177, с. 2]); 

– хвороба – життєва ситуація, що досить часто зустрічається в творах 

Л. Улицької, вона сприймається як «явище повсякденності, випадковий, але і 

закономірний елемент життя» [177, с. 70]; 

– душевні хвороби персонажів приховують в собі нове, внутрішнє 

життя персонажів,«недоступне чужим поглядам» [177, с. 77]. 

М. Кнуровська підсумовує, що Л. Улицька, поміщаючи своїх героїв у 

«болючі ситуації, <...>, дає їм можливість» знайти найголовніше в житті, 

осмислити життя» [177, с. 77]. 

А. Цуркан аналізуючи збірку оповідань Л. Улицької «Бідні родичі» 

(«Бедные родственники»), звертає увагу на екзистенційну спрямованість 

творів, причому багато в чому її розуміння особливостей творчості 

Л. Улицької збігається з ідеями, висловленими М. Кнуровскою. Дослідниця 

робить висновок, що в основі оповідань письменниці лежить «осмислення 

життя, прорив до вічного»[160]. На наше переконання, це характерна риса не 

тільки творів малої прозової форми, а й романів Л. Улицької. А. Цуркан 

акцентує увагу на тому, що для письменниці вкрай важливо простежити 

внутрішні зміни персонажів під впливом тягаря життя, розглянути, як герої 

вчаться «здобувати мудрість, гідність, вміння любити, зберігати своє серце 

відкритим і незлобивим» [160]. Вона вважає, що у своїй творчості Л. Улицька 

звертається до «традицій російської класичної християнізованої літератури», 

зв’язок цей виявляється в «співчутливому піднесенні маленької людини» 

[160]. З урахуванням викладеного підсумовуємо: тексти Л. Улицької мають 

яскраво виражену екзистенційно-релігійну спрямованість. 
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Відзначмо, що на кореляцію творів Л. Улицької з християнською 

доктриною і християнськими текстами звертали увагу багато дослідників. 

Крім уже зазначених нами кореляцій у параграфі 1.1, про орієнтацію 

творчості Л. Улицької на Старий Заповіт зауважує і Л. Биков, постулюючи 

думку про те, що в повісті «Сонечка» спостерігається «занадто пряма 

паралель між героїнею і Лією зі старозаповітного сюжету» [17, с. 288]. 

Художній світ Л. Улицької досить багато «населений» «маленькими 

людьми», серед яких діти, хворі, люди похилого віку й ті, хто просто «випав» 

зі звичного для них соціуму. Погляди дослідників щодо значущості таких 

персонажів у художньому просторі творів Л. Улицької так само різняться, як 

і під час аналізу інших аспектів творчості письменниці. 

А. Абдулліна, аналізуючи повість «Сонечка», стосовно головної героїні 

вживає термін «зайва людина», маючи на увазі категорію людей, «яким не 

вдається знайти себе, свій шлях в цьому світі <...> сенс життя» [1, с. 10]. 

Л. Куклін досить холодно відгукується про подібних персонажів, 

уважаючи їх неповноцінними й нещасними [80]. Він стверджує, що всі 

прикрощі й нещастя, що випали на долю цих людей, не викликають 

читацького співчуття й жалю [80, с. 180]. Навіть коли науковець розглядає 

смерть персонажів творів Л. Улицької, відчувається його холод і 

відсторонення, ніби йому «якось не дуже шкода» померлих, бо їх смерть 

«якась незграбна», як і все, що вони робили [80, с. 181]. 

М. Фігедиова, досліджуючи роман «Медея та її діти», звертає увагу на 

те, що Л. Улицькав ньому не просто показує своїх персонажів як членів 

соціуму, з усіма супутніми зв’язками й взаєминами, а зображує саме 

«людську істоту у всіх фазах її існування: в народженні, житті і смерті» [155, 

с. 187]. Дослідниця зазначає, що, незважаючи на відносно невеликий обсяг 

твору, він досить густо насичений зображенням смерті членів сім’ї Медеї 

Синоплі, і при цьому «зображення смерті в романі дуже точне, але не 

хворобливе і не надмірно сумне» [155, с. 187]. 
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На сухість і стриманість Л. Улицької під час зображення смерті 

звертають увагу багато дослідників. Г. Єрмошина називає письменницю 

«безпристрасним протоколістом і хронографом» [42, с. 210] і, розглядаючи 

епізод, пов’язаний із загибеллю одного з персонажів в романі «Щиро ваш 

Шурик», доходить висновку, що «автор настільки відсторонений від життя 

романного персонажа, що навіть смерть стає безпристрасною констатацією, 

поліцейським протоколом» [42, с. 211]. 

Одна з головних особливостей літературних творів екзистенційної 

спрямованості пов’язана з тим, що персонажі зображуються в ситуаціях «на 

межі», що дозволяють їм переосмислити своє життя, знайти нові орієнтири й 

отримати відповіді на питання щодо сенсу існування. На думку А. Цуркан, у 

подібні ситуації «на межі» якраз і потрапляють «зайві люди»,«що випали зі 

звичного соціуму, не потрібні йому, не задоволені ним або ті, що не повністю 

в нього вступили», – люди похилого віку, хворі, діти [160]. 

Твори Л. Улицької насичені кризовими ситуаціями, однак лише деякі 

дослідники (А. Цуркан, М. Кнуровська) розглядають їх в екзистенційному 

ракурсі. Інші ж (наприклад, А. Смородина та К. Смородин) уважають, що 

життя персонажів дисгармонійне й збиткове. Про «незграбність доль» героїв 

Л. Улицької зауважує і Л. Куклін [80, с. 182]; висновок про «кострубатість» 

долі знаходимо в статті Є. Щеглової. На її переконання, художній простір 

творів Л. Улицької заповнено «мерзотами»: нескінченна брехня, важкі, часом 

нестерпні, згубні випробування, що випали на долю персонажів та ін. [168, 

с. 186]. Зазначмо, що дослідники досить рідко намагаються відповісти на 

питання, чому письменниця так часто поміщає героїв своїх творів у такі 

складні умови, яке смислове навантаження мають усі ці хвороби, 

страждання, випробування, які зміни відбуваються в характерах персонажі 

унаслідок їхнього потрапляння в кризові ситуації. При цьому, розглядаючи 

особливості втілення у творах Л. Улицької проблеми сенсу людського 

існування, дослідники висловлюють переважно суголосні твердження. 
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Так, Є. Щеглова, аналізуючи повість «Сонечка», доводить, що автор 

хоче донести до читача думку про те, що першоосновою всього повинна бути 

«повнота людського життя, позбавлена гонитви за суєтністю» [168; с. 186]. 

Л. Биков, розглядаючи цей самий твір, доходить висновку, що «людина може 

бути щаслива всупереч тиску побуту й епохи» [17, с. 287]. Підтримуємо 

думку А. Цуркан про те, що це означає вміння «відшукати свою власну нішу 

саме всередині суспільства і бути в ній щасливим» [160]. 

На особливу увагу заслуговує наукова праця М. Мотамеднії, у якій 

досліджується екзистенційна проблематика малої прози Л. Улицької на 

матеріалі циклу оповідань «Бідні родичі» («Бедные родственники») [99]. 

Названа науковця зосереджується на аспекті, що залишився поза увагою 

інших дослідників, – зовнішньому і внутрішньому конфлікті персонажів. 

Відповідно, вона вважає, що зовнішній конфлікт в оповіданнях циклу 

позбавлений «гостроти художніх зіткнень», колізій або гостросюжетних 

перипетій [99, с. 217]. Насправді він відстежується в площині моралі, 

моральних цінностей і оціночних суджень. Але, незважаючи на удавану 

безконфліктність оповідань, у них відчувається напруженість, «колізія подій 

підміняється смисловою опозицією» [99, с. 217], що робить їх глибшими й 

вагомішими, привертаючи увагу читача відчуттям гостроти ситуації. 

М. Мотамеднія розглядає подібну «смислову опозицію» як протиставлення 

системи цінностей взаємодіючих персонажів, коли різняться не просто їхні 

погляди стосовно деяких життєвих питань, але й відрізняються самі їхні 

«картини світу». Літературознавець зазначає, що подібна опозиція може 

розвиватися в художньому світі у двох напрямах. У першому випадку, коли 

персонажі відчувають свою «несхожість», вони просто з «полегшенням 

віддаляються» [99, с. 218], не відчуваючи ніяких душевних мук і 

дискомфорту. Це варіант розвитку зовнішнього конфлікту. Але можливий і 

інший результат подібного зіткнення двох світів, коли протиріччя у поглядах 

призводять до внутрішніх страждань, часом до душевних розладів. У цьому 

випадку ми спостерігаємо внутрішній конфлікт. Крім того, М. Мотамеднія 
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полемізує з Л. Кукліним щодо загальної оцінки творчості й особливостей 

художньої манери Л. Улицької. Полеміка ґрунтується на двох основних 

аспектах: характеристиці персонажів і надмірному «натуралізмі». Так, 

М. Мотамеднія не погоджується з твердженням Л. Кукліна, що твори 

письменниці наповнені «біологічними невдахами» й «виродками», і зазначає, 

що Л.Є. Улицька «пробачає своїм героям фізичну неповноцінність» [99, 

с. 221], бо для неї набагато важливіше, наскільки гармонійним є внутрішній 

світ героїв. Стосовно зайвого «натуралізму» письменниці М. Мотамеднія 

зазначає, що для оповідань Л. Улицької характерне докладне, часом до 

найдрібніших подробиць і нюансів зображення персонажів. Разом з тим, він 

принципово не згоден з твердженням Л. Кукліна, що твори Л. Улицької 

нагадують «докладне протоколювання» і «безпристрасне заповнення 

лікарняних карт» [80, с. 217–218]. З точки зору М. Мотамеднія, така увага 

письменниці до найдрібніших деталей має на меті дослідження душевного 

світу героїв, що дає змогу поставити їм правильний «діагноз» і пролити 

світло на природу їхньої внутрішньої дисгармонії [99, с. 218]. Уважаємо, що 

«любов» письменниці до деталізації є одним із засобів втілення головної ідеї 

твору. 

Отже, з урахуванням досить активного літературознавчого інтересу до 

творчості Л. Улицької наявні роботи лише деякою мірою висвітлюють 

особливості авторської інтерпретації екзистенційних проблем. Відповідно, 

екзистенційні проблеми, які посідають у творах Л. Улицької важливе місце, 

потребують ретельного вивчення. 

 

1.3. Теоретико-методологійні основи дослідження 

Предметом нашого дослідження є екзистенційні проблеми в романах 

Л. Улицької «Казус Кукоцького» і «Даниэль Штайн, перекладач», тому в 

теоретичному параграфі звернемося до характеристики ключових для нашої 

дисертації понять – «проблема», «проблематика», «мотив» і «екзистенція», 

«екзистенціний». 
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Термін «проблема» (грец. problȇma – ‘задача, завдання’) 

використовується в різних галузях науки й має значення «завдання, що 

підлягає дослідженню, теоретичне або практичне питання, що вимагає 

вирішення» [128, с. 532]. Проблемою також називається питання, що не має 

однозначного вирішення або передбачає кілька (або значну кількість) 

рівнозначних шляхів її розв’язання. У літературознавчій науці проблема 

осмислюється як «властивість літературного твору, його змісту і образного 

світу, виділення якогось аспекту, акцент на ньому, інтерес, який багато в 

чому визначає тип читацького сприйняття і вирішується у ході розгортання 

твору. Проблема є також особливістю творчого процесу письменника, який 

вирішує у своїй роботі певні завдання» [89, стлб. 810]. 

У будь-якому літературному творі наявна центральна проблема, яка є 

організовує і підпорядковує всі елементи художньої цілісності, і проблеми 

більш приватного характеру. Сукупність таких питань-проблем, що 

поставлені й вирішуються у творі, називається його проблематикою. 

Проблематика – «сфера осмислення, розуміння письменником 

відображеної реальності. Це сфера, в якій проявляється авторська концепція 

світу і людини, де відображаються роздуми і переживання письменника, де 

тема розглядається під певним кутом зору» [45, с. 28]. Чим складніше явище, 

що цікавить автора, тим більше питань (проблем) воно буде викликати і тим 

складнішими для вирішення будуть ці питання, отже, тим глибшою і 

серйознішою буде проблематика літературного твору. 

На думку А. Єсіна, проблематика – це «центральна частина художнього 

змісту» твору, оскільки саме вона відображає «неповторний авторський 

погляд на світ» [45, с. 28]. 

Характеризуючи проблематику, А. Єсін звертається до питання про її 

типи і, простежуючи історію їх виділення у світовій літературознавчій науці, 

доходить висновку, що «однією з перших плідних спроб» розмежування 

типів художньої проблематики стала спроба М. Бахтіна, який виділив 

«романну і нероманну концепції дійсності» [45, с. 29]. Як зазначає вчений, 
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«далі за всіх пішов, ймовірно, Г. Поспєлов», виділивши в проблематиці 

чотири типи:«міфологічну», «національно-ідеологічну», «характероописову» 

(«етологічну») і «романічну». Розуміючи, що і така типологія недосконала й 

не відображає всього різноманіття проблем, що порушуються в художніх 

творах, А. Єсін вносить деякі уточнення як у визначення, так і в розуміння 

виділених Г. Поспєловим типів проблематики й пропонує ще один – п’ятий 

тип. В інтерпретації вченого типологія проблематики в літературі набуває 

такого вигляду: міфологічна; національна; соціокультурна; романна; 

філософська [45, с. 30–35]. При цьому дослідник звертає увагу як на те, що в 

змісті окремих творів можуть бути наявні різні типи проблематики, так і на 

те, що будь-який з виділених типів при аналізі конкретного твору вимагає 

конкретизації [45, с. 34–36]. 

Стосовно об’єкта нашого дослідження – романів Л. Улицької «Казус 

Кукоцького» і «Даніель Штайн, перекладач», можна, очевидно, відстежити 

наявність у них кількох типів проблематики – філософської, романної (в її 

ідейно-моральному різновиді),соціокультурної і національно-історичної. 

Серед зазначених типів провідними є ідейно-моральний і філософський, 

оскільки авторський інтерес в аналізованих творах сфокусований на 

питаннях життя й смерті, добра й зла, пошуків сенсу життя, свободи й 

відповідальності та іншого, що входить до сфери екзистенції. 

Національне й соціокультурне тло, що застосовуване в цих романах, 

насамперед загострює і зміцнює висвітлення панівних типів проблематики. 

Вимальовуючи соціально-політичну обстановку країни, у якій відбуваються 

пошуки героями твору себе і свого місця в житті, автор дає читачеві 

можливість більш виразно відчути ті трансформації особистості, що 

відбуваються з персонажами під час цих шукань, і зрозуміти їхні причини. 

Зображуючи взаємини в соціумі, характерну для нього духовну атмосферу, 

Л. Улицька оголює перед читачем вади суспільства та показує ймовірні 

наслідки їхнього розвитку. 
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Ураховуючи зв’язок проблематики твору з його мотивною структурою, 

зупинимось на характеристиці ще одного важливого для нашого дослідження 

поняття – «мотив». 

Як зазначає Л. Целкова», ще Й. Гете і Ф. Шиллер користувалися 

поняттям «мотив» для «характеристики складників сюжету» [161, с. 202]. 

Проте вперше поняття «мотив» теоретично обґрунтувано О. Веселовським у 

його «Поетиці сюжетів», де «мотив» науковець розуміє як «найпростішу 

оповідну одиницю, яка умовно відповідала на різні запити первісного розуму 

або побутового спостереження», найпростішу, неподільну складову сюжету, 

його «клітину», що визначається семантичною цілісністю [21, с. 305]. 

Б. Гаспаров розуміє мотив так: «будь-який феномен, будь-яка змістова 

“пляма” – подія, риса характеру, елемент ландшафту, будь-який предмет, 

вимовлене слово, фарба, звук і таке інше» [29,с. 30]. Єдине, що, на думку 

дослідника, визначає мотив, – це «його репродукція в тексті, так що на 

відмінність від традиційної сюжетної оповіді, де заздалегідь більш-менш 

визначено, що можна вважати дискретними компонентами (“персонажами” 

або “подіями”), тут не існує заданого “алфавіту” – він формується 

безпосередньо в розгортанні структури і через структуру» [29,  с. 30–31]. 

Відомий російський літературознавець І. Сілантьєв, узагальнивши 

результати різних підходів щодо вивчення мотиву та наявні погляди 

стосовно його теорії, запропонував своє тлумачення цього феномена: 

естетично значуща оповідна одиниця; інтертекстуальна у своєму 

функціонуванні; інваріантна у своїй приналежності до мови оповідної 

традиції і варіантна у своїх реалізаціях через події; яка зіставляє у своїй 

семантичній структурі предикативний початок дії з актантами й просторово-

часовими ознаками [124, с. 96]. 

У більш спрощеному вигляді мотив, за І. Сілантьєвим, – це 

«повторюваний елемент літературного твору», характерною рисою якого, за 

О.М. Веселовським, є семантична цілісність [с. 21]. 
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В. Халізєв визначає мотив як «компонент творів, який володіє 

підвищеною значимістю (семантичною насиченістю)» [159, с. 280]. 

Дослідник наводить цитату О. Блока: «Усякий вірш – покривало, що 

розтягнуте на вістрях декількох слів. Ці слова світяться як зірки. Завдяки їм 

існує твір»: (цит. за [159, с. 280]). Як відмічає В. Халізєв, наявність таких 

«слів» характерна не лише для ліричних творів, а й для творів інших 

літературних жанрів. 

Щодо втілення мотиву у літературному творі В. Халізєв зауважує, що 

«він може являти собою окреме слово або словосполучення, яке 

повторюється і варіюється, або являти собою щось, що позначене за 

допомогою різних лексичних одиниць» [159, с. 280]. Як зазначає 

літературознавець, мотив може бути репрезентований у тексті експліцитно та 

імпліцитно. Перший варіант – експліцитний – передбачає розташування 

мотивів «на поверхні» тексту, у вигляді заголовка або епіграфа. Другий 

варіант – імпліцитний – передбачає занурення мотиву у підтекст, де уважний 

читач або дослідник-літературознавець може його розпізнати [159, с. 280]. 

Дослідники акцентують, що мотив у художньому тексті зазвичай не 

існує ізольовано, а безпосередньо пов’язаний з іншими мотивами, корелює з 

ними. Як зазначає М. Гаспаров, мотив «може повторюватися багато разів, 

виступаючи при цьому в новому варіанті і нових поєднаннях з іншими 

мотивами» [29, с. 31]. У тому випадку, коли у творі (або творах) 

репрезентовано сукупність варіантів одного мотиву, правомірно 

кваліфікувати мотивний ряд. 

Аналіз системи мотивів, що також формують мотивні ряди й мотивні 

комплекси, є надзвичайно важливим при здійсненні цілісного аналізу 

літературного твору, оскільки це дає змогу точніше визначити його загальну 

ідею. 

Під час дослідження роману «Казус Кукоцького» ми звертаємося до 

аналізу танатологічних мотивів. У зв’язку із цим розглянемо детальніше 

поняття «танатологічний мотив». Уважаємо, що танатологічні мотиви в 
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художній літературі найбільш ґрунтовно висвітлив Р. Красильников, зокрема 

на матеріалі текстів світової літератури різних авторів і епох він теоретично 

обґрунтовує й систематизує танатологічні мотиви. Так, науковець висловлює 

думку, що становлення літературознавчої танатології проходило в три етапи: 

у першій половині ХХ століття відбувається її зародження, у другій половині 

ХХ століття ця галузь знань поширюється в Європі і СРСР, третій період – 

межа ХХ–ХХІ століть, коли масово починають з’являтися дослідження, 

присвячені вивченню танатологічних мотивів. Як зазначає Р. Красильников, 

«специфіка танатологічних мотивів в “інтенції до завершення”, ізоморфного 

реального життя» [76, с. 10]. Автор пропонує доволі докладну класифікацію 

цих мотивів, керуючись літературознавчими й танатологічними підходами. З 

танатологічного погляду Р. Красильников розмежовує «мотиви 

ненасильницької (“природна” і випадкова смерть) і насильницької (вбивство і 

самогубство) смерті; “відомої” і “невідомої” смерті; стану до (вмирання), під 

час і після (загробного існування) смерті; початкові, серединні і фінальні; 

смерті, що відбулася і не відбулася; трагічної, героїчної, фантастичної смерті 

і тощо» [76, с. 11]. Крім того, він наводить різні види танатологічних 

ситуацій (залежно від нарації – «смерть ззовні», «смерть зсередини», «смерть 

зсередини, але ззовні» [76, с. 11]) і танатологічних актантів («ті, хто 

вмирають, самогубці, вбивці, кати, жертви, воїни» і тощо [76, с. 11]). 

Серед робіт українських науковців, які займалися дослідженням 

танатологічних мотивів, вагомі напрацювання здійснила Л. Гармаш, зокрема 

вона найбільш ґрунтовно схарактеризувала танатологічний мотив як 

літературознавчу категорію і об’єкт літературознавчого аналізу, 

запропонувала доповнену авторську типологію танаталогічних мотивів та 

відстежила танатологічні мотиви у прозі російських символістів. Як зазначає 

дослідниця, «танатологічним мотивом може вважатися будь-який елемент 

художнього тексту, що має мортальну семантику, чи то персонаж, хронотоп, 

наратив, образ, художня деталь, подія, ситуація та ін.» [28, с. 30]. До 

запропонованої Р. Красильниковим типології мотивів Л. Гармаш, 
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спираючись на аналіз творчості російських символістів, додає ще три типи – 

«тимчасова смерть», «метафізична смерть» і «мотив загибелі цілих народів, 

націй, держав» [28, с. 39]. 

Принципово важливими для нашого дослідження є поняття 

«екзистенція» і «екзистенційний». Зупинимося на їхній характеристиці. 

Екзистенція – складне й багаторівневе поняття, яке є предметом 

дослідження багатьох наукових дисциплін (філософії, психології, соціології) 

і художньої літератури. У філософському словнику поняття «екзистенція» 

розглядається як «спосіб буття людської особистості», «відкрита 

можливість» кожної людини на шляху до створення самого себе, на шляху до 

набуття своєї сутності, що має на увазі усвідомлення скінченності власного 

буття [156, с. 679]. 

Спираючись на викладене, можна помітити, що екзистенційні 

проблеми цікавили літературу в усі часи. Не випадково С. Кібальник 

зауважує, що, якщо ураховувати широке розуміння терміна 

«екзистенційний», «під це поняття підійде чи не вся художня література», бо 

постановка екзистенційних проблем, передусім проблеми життя й смерті, 

«зумовлена самою її природою» [62]. Водночас екзистенціалізм у літературі 

прийнято пов’язувати з появою та поширенням у європейських країнах у 

першій половині ХХ століття відповідної філософії (див.: [131, с. 422]). 

Ідеться про філософію екзистенціалізму (від лат. еxistentia – ‘існування’) – 

філософію існування, основним постулатом якої є твердження про 

унікальність і неповторність людського життя. 

Попередником екзистенціального напряму у філософії вважають 

датського філософа С. К’єркегора, хоча сам філософ не використовував у 

своїх роботах термін «екзистенціалізм». Уперше термін «екзистенціальна 

філософія» був вжитий К. Ясперсом 1931 року в статті «Духовна ситуація 

часу» [175, с. 380]. Основоположною категорією філософії С. К’єркегора 

стала категорія існування, пов’язана з внутрішнім світом людини, її емоціями 

й переживаннями, її прагненням знайти себе в світі, який багато в чому їй 
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незрозумілий і навіть ворожий. Особливо цікавий філософу був «внутрішній 

світ людини, що опинилася перед обличчям смерті в стані повільного і 

болісного вмирання» [113, с. 260]. 

С. К’єркегор виділяв три модуси існування: естетичний, етичний і 

релігійний. Існування естетичного модусу спрямовано на задоволення 

миттєвих бажань, гонитву за різного роду насолодами. «Живучи зовнішнім 

безпосереднім життям, не замислюючись про сенс свого існування, естетична 

людина втрачає своє справжнє особистісне буття» [113, с. 260]. Подібний 

спосіб життя спричиняє лише незадоволення і відчай. 

Етичний модус існування визначається духовними діями, людину 

хвилюють проблеми іншого рівня: критерії моральності, моральних 

цінностей, критерії вибору. Саме на цій стадії людину можна розглядати як 

духовну особистість зі сформованими моральними поняттями. 

Найвищою стадією розвитку людини, на думку С. К’єркегора, є 

релігійний модус. Перебуваючи на цій стадії, людина непідвладна більш 

раціональному мисленню, вона примиряється із зовнішніми обставинами, 

готова до кінця днів «нести свій хрест», «перемагаючи всі страждання» [118, 

с. 194]. 

Крім цих трьох модусів, філософ виділяє також поняття несправжнього 

і справжнього існування. Перше передбачає повне підпорядкування людини 

суспільству, відсутність усвідомлення індивідом своєї унікальності і 

неможливість знайти своє справжнє покликання. У цьому випадку людина 

розглядає себе лише як елемент загального механізму, запевнившись у думці 

про свою нікчемність, маловажність, а часом непотрібність і нікчемність. 

Перебуваючи на цьому рівні буття, індивід підпорядковується власному 

страху і невпевненості. Переходячи на рівень справжнього існування, 

людина знаходить себе, вчиться робити свідомий вибір і перетворюється на 

господаря власної долі: знаходить свободу бути собою. Сходження на рівень 

справжнього існування можливе тільки після проходження розглянутих вище 

модусів. Це справжнє існування і є екзистенція. 
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За своєю природою екзистенціалізм песимістичний, що зумовлене 

кількома причинами. По-перше, цей напрям виникає у період кризових 

ситуацій в країні і світі в цілому. По-друге, його поява стала свого роду 

реакцією на втрачені ілюзії і усвідомлення крихкості буття. По-третє, це була 

спроба здобуття втраченого сенсу життя в епоху історичних катастроф. Усе 

це сприяло тому, що представники екзистенціалізму «дивилися в майбутнє 

не з надією, а з тривогою і страхом», роблячи спроби запропонувати новий 

світогляд, що відповідав би поглядам і вимогам людини в сучасному світі 

[131, с. 421]. Представники цього напряму в мистецтві вбачали свою місію у 

розв’язанні завдань, покладених на екзистенціальну філософію, тому 

зосереджували увагу на низці питань, сконцентрованих навколо головного – 

«унікальності і неповторності людського життя» [30, с. 197]. 

Позначмо тезисно ключові поняття екзистенціалізму: 

– доля особистості в сучасному світі; 

– віра й невіра; 

– втрата й набуття сенсу життя; 

– усвідомлення скінченності буття (як особистого, так і загального, і 

світу в цілому) як визначальний фактор духовного життя; 

– свобода як важкий тягар; 

– почуття провини за все – як наслідок свободи; 

– відповідальність кожної людини за своє існування; 

– ситуації «на межі» та їхній вплив на становлення (формування, 

трансформацію) людини. 

Екзистенційна проблематика знайшла своє відбиття в різних видах 

мистецтва – живописі, драматургії, музиці. Література, будучи формою 

суспільної свідомості, активно звертається до проблем екзистенційної 

спрямованості, бо, як зазначає А. Ярошевська, вона «найбільш 

“пристосована” до викладу екзистенційних ідей» [172]. 

Існує чимало дослідницьких робіт, у яких вивчаються різні аспекти 

проблеми «екзистенціалізм в літературі» (див., наприклад: [4], [46], [172]). 
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Крім окремих публікацій відповідної спрямованості, вивчення цього питання 

ставало предметом розгляду в навчальних працях (наприклад: [61], [127]) і 

монографіях (наприклад: [77]). 

Серед головних проблем, що цікавлять дослідників, виокремлюємо 

такі: зв’язок філософського та літературного екзистенціалізму і розуміння 

літературного екзистенціалізму як естетичного явища. 

Так, Л. Єфремова зазначає, що «передчуття екзистенційної теорії 

можна знайти в літературі XVIII–XIX століття», наприклад, у творах Й. Гете 

і Ф. Достоєвського. Дослідниця також стверджує, що саме Жан-Поль Сартр 

був «першим, хто поєднав екзистенціалізм з літературою» [46, с. 119]. 

С. Криворучко вказує, що традиції літературного екзистенціалізму 

успадковані від традиційних філософських цінностей, але при цьому 

літературний екзистенціалізм має власну особливу концепцію [77, с. 48]. На 

переконання названої дослідниці, сутність цієї концепції полягає в тому, що 

вся увага зосереджена на проблемі вибору героя, здійснюючи який, він 

проходить етап самореалізації. У свою чергу, проблема самореалізації 

людини в житті є однією з панівних у контексті літературного 

екзистенціалізму [77, с. 65]. 

Важливо підкреслити, що на думку деяких науковців, екзистенціалізм 

як літературна течія припиняє своє існування наприкінці 50-х років ХХ 

століття, однак і сьогодні він поширений і в літературі, і в філософії у вигляді 

відповідного умонастрою [26, с. 425–426]. 

Особливу нашу увагу привертає наукова праця Н. Слободянюк, у якій 

автор звертаючись до проблеми екзистенціалізму в російській культурі, 

деякою мірою «відмежовує» його від французького екзистенціалізму як 

філософсько-літературної течії середини ХХ століття і зазначає, що 

екзистенціалізм у літературі пов’язаний з «концепцією людини, що 

сформувалася в художній свідомості» [127]. 

Н. Слободянюк переконана, що, розглядаючи екзистенціалізм у 

російській літературі, потрібно виділяти три форми його художньої 
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реалізації. Критеріями відбору в цьому випадку можуть слугувати 

філософська позиція автора і його творіння, а також концентрація питань 

людського буття в межах твору. Першу групу формують твори, що написані 

«під безпосереднім впливом екзистенціальної філософії і відповідають всім 

вимогам цього напрямку» (творчість Гайто Газданова) [127]. У другу групу 

входять твори, у яких «очевидні якісь елементи екзистенціалізму, але сам 

екзистенціалізм як філософська система не є визначальним у світоглядній 

позиції автора» (творчість Віктора Єрофєєва). До третьої групи, вважає 

дослідниця, слід зарахувати авторів, у чиїй творчості «лише виявляються 

екзистенційні мотиви», наявність яких більшою мірою зумовлена певними 

життєвими реаліями, ніж філософським світоглядом автора (твори 

В. Сорокіна, Т. Толстой, М. Вишневецької) [127]. 

Щодо творчості Л. Улицької та досліджуваних нами романів, 

дозволимо собі припустити, що вони можуть бути зараховані до другої 

групи: екзістенційні проблеми займають важливе (у романі «Даніель Штайн, 

перекладач» навіть центральне) місце, певні елементи екзістенціалізму в її 

творах виявити можна (проте поряд з міцною реалістичною основою і 

елементами постмодернізму), але, безумовно, екзистенціалізм як 

філософська система не є визначальним у світоглядній позиції авторки. 

Принципово важливим для нашого дослідження є зауваження 

С. Кібальника, що «основні екзистенційні моменти в російській традиції – це 

розуміння смерті як інобуття, а також ірраціоналізм і антиідеологізм» [61, 

с. 15], і про це мова йтиме в другому розділі роботи, один із підрозділів якого 

присвячений аналізу онейричного простору роману «Казус Кукоцького». 

Не менш важливим також є аспект пов’язаний з поняттям «ситуації на 

межі» (рос. «пограничная ситуация»), яке ввів у науковий обіг німецький 

філософ К. Ясперс, відповідно до положень якого, людина завжди перебуває 

в якійсь ситуації, просто неможливо існувати поза ситуацією як такою. 

Філософ зазначає, що людина протягом життя стикається з двома типами 

ситуацій. Перший тип належить до розряду контрольованих, це ті ситуації, з 
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якими людина справляється. Другий тип передбачає неможливість щось 

зробити, «це ситуації, з яких ми не можемо вийти, які не можемо змінити». 

Саме такі стани К. Ясперс називає «ситуаціями на межі» [173]. Справжнє 

існування має на увазі знаходження людиною самої себе, свого призначення 

й місця в цьому світі внаслідок проживання ситуацій «на межі». 

Як зазначає Н. Слободянюк, «ситуації на межі» є «відправною точкою 

для осягнення самого себе і навколишнього світу в екзистенціальному 

мисленні» [127]. Із таким твердженням складно не погодитися, оскільки саме 

в стані страждання, боротьби, ворожості з навколишнім світом відбувається 

процес формування особистості, саме тоді існування людини 

трансформується в сутність. У третьому розділі дисертації ми звертаємося до 

аналізу «ситуацій на межі» в романі Л. Улицької «Даніель Штайн, 

перекладач». 

Висновки до розділу 1 

Аналіз ступеня вивченості творчості Л. Улицької засвідчує, що 

протягом останніх двох десятиліть вона викликала і продовжує викликати 

активний дослідницький інтерес. Їй присвячені не тільки окремі статті, а й 

дисертаційні дослідження, огляд творчості письменниці входить до 

навчальних посібників, присвячених вивченню сучасного літературного 

процесу. Водночас не всі аспекти творчості Л. Улицької досліджені однаково 

глибоко, з багатьох питань думки вчених виявляються суперечливими, а 

часом і протилежними. 

Так, серед дослідників немає єдиної думки щодо належності 

письменниці до того чи того літературного напряму або течії. Її твори 

зараховують до реалізму й постмодернізму, «нової прози» й «жіночої прози», 

белетристики й масової літератури. 

Широкий діапазон думок висловлюється щодо проблематики й поетики 

окремих творів письменниці. Між тим більшість дослідників визнає, що у 

своїй творчості Л. Улицька звертається до питань досить серйозних і 

глибоких: про життя і смерть, про любов і обов’язок, про свободу, про сенс 
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життя, про відповідальність за тих, хто живе поруч, про «бідних родичів», 

про взаємини людей, про призначення людини та ін. 

Попри активне звернення письменниці до проблем екзистенційного 

характеру і досить жвавий літературознавчий інтерес до творчості 

Л. Улицької все ж таки досі немає окремих робіт, присвячених вивченню 

особливостей інтерпретації нею екзистенційних проблем. 
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РОЗДІЛ 2 

ЕКЗИСТЕНЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХНЬОГО ВИРІШЕННЯ 

В РОМАНІ Л. УЛИЦЬКОЇ «КАЗУС КУКОЦЬКОГО» 

 

2.1. Роман «Казус Кукоцького» у дзеркалі критики 

Роман Л. Улицької «Казус Кукоцького», опублікований 2001 року й 

удостоєний премії «Російський Букер», багаторазово ставав об’єктом уваги 

як літературних критиків, так і вчених-філологів. Зокрема, у названому 

романі досліджувалися його хронотоп, просторово-часові форми інобуття, 

вставна новела, старозаповітна спрямованість та ін. При цьому сприйняття 

роману і його оцінки дослідниками досить суперечливі. 

Так, О. Рижова називає цей роман «казусним», відзначаючи, що в 

ньому неможливе існування сюжету. Свою позицію критик аргументує тим, 

що «за профілем намальованих персонажів – порожня картонка», у зв’язку із 

чим будь-які зміни в характерах героїв та їхній розвиток стає чимось 

нереальним [119, с. 7]. Крім того, дослідниця висловлює незгоду із жанровим 

визначенням цього роману як «сімейної саги», обґрунтовуючи свій погляд 

тим, що «любов, нормальні статеві та родинні стосунки», що характерні для 

традицій сімейної хроніки, «пострадянською письменницею виключаються» 

[119, с. 7]. 

А. Смородіна і К. Смородін спробували потлумачити сенс епіграфа до 

роману – твердження Симони Вайль, що «істина лежить на стороні смерті», – 

як своєрідного «ключа» до цього твору. Вони розглядають його як знак світу, 

«що гниє», у якому живуть герої роману, бо, на їхню думку, світ апріорі не 

може бути іншим, якщо в ньому «істина на боці смерті» [130, с. 214]. 

Ю. Семікіна встановлює кореляцію між цитатою Симони Вайль і 

символічним контекстом містичної другої частини роману, наполягаючи на 

тому, що саме вона є квінтесенцією твору, оскільки в ній закодовані 

найважливіші смисли. Дослідниця зосереджує увагу на аналізі хронотопу 

роману, який, на її думку, репрезентований низкою антитез: реальний – 
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ірреальний, зовнішнє – внутрішнє, «замкнутість – розімкнення». Ю. Семікіна 

робить висновок, що останні категорії виконують у межах твору не тільки 

пряму номінативну функцію, але на імпліцитному рівні розкривають сутність 

буття кожного з персонажів. Як приклад вона наводить образ Іллі 

Йосиповича Гольдберга, для якого «характерне широке охоплення подій, що 

відбувалися в різний час і в різних географічних точках світу» [123, с. 168]. 

Ю. Семікіна стверджує, що життєва позиція цього героя визначається 

категорією «розімкнення»: він відкритий для будь-яких починань, і його не 

лякають зміни. Антиподом Гольдберга за характером буття дослідниця 

вважає Олену Георгіївну, для якої відбувається звуження зовнішнього 

просторово-часового континууму й паралельно з ним «замикання» життєвого 

циклу героїні: вона замикається в собі, боїться будь-яких змін і втрачає 

міцність буття в ситуаціях, коли що-небудь виходить за межі звичного й 

буденного. 

Звернула увагу Ю. Семікіна і на присутні в романі просторово-часові 

форми інобуття – сон і перебування в «іншому світі». Найбільш широке поле 

для дослідження цього питання окреслює містична друга частина роману. 

Вона сповнена алюзій і ремінісценцій, алегорій і метафор. Учена встановлює 

цілу систему наявних у ній образів-символів: «двері, вікно, вода, пісок, колір 

неба, перехід по мосту через русло висохлої річки» [123, с. 170], які, 

буквально заповнюють онейричний простір роману. Ю. Семікіна робить 

висновок, що в романі «Казус Кукоцького» екзистенційні категорії життя і 

смерті пов’язані з мотивом сну, а найбільш яскраво 

репрезентованепоєднання мотивів сну й смерті. 

Оцінка, яку дає позасюжетному елементу роману Г. Єрмошина, прямо 

протилежна. Дослідниця вважає, що друга частина роману ніяк не пов’язана з 

його основним змістом і загальною концепцією і є чимось «окремим і 

відторгненим». Г. Єрмошина називає її «невиразною дрібничкою», що не має 

ані символічного, ані філософського значення, просто «виражає те, що в 
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романі вже пояснене», але робить це «в іншому, заздалегідь підготовленому, 

штучному просторі» [43, с. 202–203]. 

З такою думкою ми не погоджуємося. Аналізуючи образно-

символічний аспект форм інобуття в романі «Казус Кукоцького», ми 

доходимо висновку, що «метафорика сновидінь в ньому стає ключем до 

розуміння авторської позиції щодо екзистенційних основ буття» [67, с. 110]. 

Л. Соловйова, аналізуючи роман Л. Улицької в контексті нової 

«жіночої прози», відкрито не приймає думки Г. Єрмошиної: «Друга частина 

роману не виглядає “виштовхнутою із загальної оповіді, відторгненою, 

такою, що постійно збивається в незрозбірливість”» [133, с. 54]. У другій 

частині твору, яку вона умовно визначає як «містичну», дослідниця виявляє 

глибокий філософський підтекст, який торкається питань про «багатовікову 

еволюцію людства і його вічне мандрівництво» [133, с. 55]. 

А. Смородіна і К. Смородін під час аналізу роману «Казус Кукоцького» 

підкреслюють, що Л. Улицька обрала орієнтиром для свого твору Старий 

Заповіт, відвернувшись від канону Нового Заповіту: «Ніякої надії, ніякої 

радості, ніякої любові не може бути в цьому безглуздому світі, де “на вхід” 

працює універсальна для всіх діра, а “на вихід” – чудовисько смерті» [130, 

с. 215]. Крім цього, зазначені дослідники відзначають, що життя персонажів є 

нескінченним потоком сварок і непорозумінь, воно дисгармонійне й 

ущербне, у ньому «немає милосердя і любові, євангельського світла, що 

перетворює» [130, с. 220]. На їхнє переконання, екзистенційні категорії в 

романі відображені «інстинктивними рухами плоті», вони не більш ніж 

«висохле лушпиння емоцій і почуттів» [130, с. 220]. 

Л. Куклін також уважає, що художній світ роману наповнений 

неповноцінними, нещасними й самотніми людьми і всі прикрощі та нещастя, 

що випадають на їхню долю, не викликають ніякого співчуття [80, с. 179]. 

Нашу увагу особливо привертають результати дослідження А. Козлової 

та І. Борисенко [69] щодо характеристики християнських мотивів і образів, 

що присутні в онейричному просторі роману. 
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Літературознавці вже звертали увагу на наявність у романі, а зокрема і 

в його онейричному світі, християнських елементів (див., наприклад: [130]), 

проте предметом самостійного аналізу вони не ставали. А. Козлова та 

І. Борисенко виділяють значну кількість християнських мотивів і образів у 

романі «Казус Кукоцького», установлюють їхні витоки й роль в ідейно-

художній концепції твору. Дослідники головно зосереджуються на містичній 

другій частині роману, у символічному світі якої сконцентровані центральні 

проблеми твору, передусім проблеми екзистенційного характеру. 

Відзначаючи, що «Улицька використовує цілу низку християнських 

образів-символів, алегорій і біблійних алюзій, що поглиблюють філософську 

проблематику роману» [69, с. 79], указані автори відстежують у тексті твору 

численні відсилання до християнських претекстів – Біблії, Євангелія, 

Псалтиря, що виражені як експліцитно, так і імпліцитно. Серед них біблійний 

мотив дороги до Нової Землі й пов’язані з ним образи пустелі та подорожніх, 

які є «алюзією до мандрів ізраїльського народу на чолі з Мойсеєм по пустелі 

в надії знайти обітовану Богом землю» і, на думку дослідників, розкривають 

тему «вічного мандрівництва людини» [69, с. 79]. А. Козлова та І. Борисенко 

звертають увагу й на ту важливу роль, що в онейричному просторі роману 

належить образу-символу вогню, співвіднесеному в біблійній традиції з 

появою Бога (вогняний стовп, кущ, що палає), символічним образам скелі і 

дверей, що подані в другій частині роману і в одному зі сновидінь Олени, 

образам трубного гласу й Нової Землі (куди потрапляють ті, хто 

подорожують, у кінці свого тривалого переходу). Усі ці спостереження ще 

раз підтверджують думку про те, що Л. Улицька під час створення другої 

частини роману «Казус Кукоцького» надихалася текстами християнського 

віровчення. 

Отже, проаналізувавши відгуки літературознавців на роман 

Л. Улицької «Казус Кукоцького», можемо констатувати, що цей твір 

викликав чималий інтерес дослідників. Учені акцентують увагу переважно на 

позасюжетних елементах роману (епіграфі і вставній новелі), аналізують 
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його хронотоп і онейричний простір, систему персонажів, досліджують 

зв’язок роману з християнським віровченням, виділяють у ньому алюзії до 

Біблійного тексту тощо. Однак судження, які висловлюють науковці, доволі 

суперечливі, і досі не сформувалося єдиної думки ні щодо загальної ідеї 

усього твору, ні щодо окремих його аспектів, що свідчить про те, що роман 

«Казус Кукоцького» – надзвичайно складний твір з глибокою філософською і 

ідейно-моральною проблематикою та інтерпретація закодованих у ньому 

символів і ідей багато в чому залежить від життєвої концепції дослідника і 

вимагає пильної уваги до усіх деталей. 

 

2.2. Особливості хронотопу роману «Казус Кукоцького» 

За жанром роман Л. Улицької «Казус Кукоцького» є сімейною сагою, 

що оповідає про непросту долю лікаря-гінеколога Павла Олексійовича 

Кукоцького, його рідних і близьких. Поверхове сприйняття змісту твору 

може формувати в читача враження, що це роман про життєву невдачу 

видатного медика, який допомагав тисячам жінок, а свою єдину жінку 

врятувати не зміг (внаслідок перитоніту Павлу Олексійовичу довелося 

видалити Олені Георгіївні всі дітородні органи.). Однак, під час аналізу твору 

виявляється, що його проблематика набагато глибша. Автор порушує 

питання, які хвилювали людей не одну тисячу років, вони різняться між 

собою, але всі вони поєднані екзистенційною сутністю. 

У розглядуваному романі однією із центральних є проблема життя і 

смерті. Відзначмо, що письменниця фіксує увагу на початку життя (моменті 

народження) і його закінченні (фізичній смерті), а також на ставленні 

людини до цих подій. Провідним у романі також стає питання про загробне 

життя, коли душа, розлучившись зі своєю тлінною тілесною оболонкою, 

продовжує існування у світі вічному. І у зв’язку із цим Л. Улицька 

звертається до проблеми підготування до загробного існування й таємниці 

Великого переходу. Не випадково в романі репрезентовано мотив гріха й 

дотичні до нього мотиви очищення й покаяння. Загалом мотивний ряд, 
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представлений у романі «Казус Кукоцького», також має екзистенційну 

спрямованість. Крім уже зазначених, панівними у творі є мотив 

метафізичного руйнування, мотив дороги, мотив мороку, темряви та ін. З 

мотивом метафізичного руйнування корелює образ «живого мерця». 

У коло проблем, які порушуються у творі, органічно входить проблема 

пошуків людиною сенсу життя і свого місця в цьому світі. Через зображення 

характерів і подій письменниця намагається знайти відповіді на питання, які 

здавна хвилювали людину: «Як бути?», і «Яким бути?». Авторка доволі 

реалістично зображує у творі екзистенційні категорії самотності, замкнутості 

й безвиході і, в характерній для неї манері, не просто констатує їхню 

наявність у житті своїх персонажів, а насамперед намагається з’ясувати 

причинно-наслідкові зв’язки, які із цим пов’язані. Так, наприклад, 

Л. Улицька намагається зрозуміти, чому деякі прагнуть усамітнитися, інші ж 

готові віддати все, щоб не залишатися наодинці із собою, чому людина так 

часто відчуває себе самотньою в оточенні інших людей. Під час «занурення» 

в художній простір роману уважний читач знаходить відповіді на ці питання. 

Водночас серед проблем, що порушуються в романі, особливе місце 

посідає проблема особистої свободи. Феномен свободи, не тільки в контексті 

досліджуваного твору, а й у життєвих реаліях, набуває індивідуальних 

характеристик, забарвлюється в «особистісні тони». На прикладі своїх 

персонажів Л. Улицька висловлює думку, що свобода не має універсальної 

формули, для кожного вона репрезентується по-своєму. 

Вирішення цілого комплексу зазначених вище екзистенційних проблем 

стає можливим багато в чому завдяки композиційній своєрідності твору, 

який складається з чотирьох частин і розпочинається епіграфом.  

Проблеми, які порушує письменниця в своєму творі, не завжди легко 

прочитуються, більшість з них репрезентована на імпліцитному рівні тексту. 

Для того, щоб їх виявити й схарактеризувати, необхідно провести  всебічний 

і детальний аналіз усіх його елементів, при цьому хронотоп є одним з таких 
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елементів, вивчення якого дає змогу віднайти «ключ», розгадати закодовану 

інформацію щодо таємниці буття. 

Час і простір – невід’ємні елементи будь-якого художнього твору. Поза 

цими характеристиками існування самого твору ставиться під сумнів. Так, 

І. Роднянська вважає, що «художній час і простір – найважливіші 

характеристики художнього образу, що організують композицію твору і 

забезпечують його сприйняття як цілісної і самобутньої художньої дійсності» 

[117, стлб. 772]. До вивчення часу й простору в художньому творі зверталося 

багато дослідників. Найбільш фундаментальні роботи належать М. Бахтіну 

[11], Б. Успенському[152], Ю. Лотману [90]. Теорія цього питання 

узагальнена в навчальних посібниках Т. Давидової і В. Проніна [34], 

Є. Фаріно [154], В. Халізева [159], Л. Чернець [161], А. Есалнек [170] та ін. 

Як відомо, М. Бахтін запровадив поняття «хронотоп» «для позначення 

зв’язку часу й простору в художньому творі (“часопростір” дослівно)», 

зазначивши, що провідним началом в хронотопі є час [11, с. 235]. 

Т. Давидова і В. Пронін справедливо констатують, що «російські 

структуралісти (Ю.М. Лотман, В.М. Топоров, С.Ю. Неклюдов), навпаки, 

звертали увагу переважно на художній простір» [34, с. 166]. 

М. Бахтін стверджує, що «в літературно-художньому хронотопі має 

місце злиття просторових і часових прикмет в осмисленому і конкретному 

цілому. Час тут згущується, ущільнюється, стає художньо-зримим; в той час 

як простір інтенсифікується, втягується в рух часу, сюжету, історії. Прикмети 

часу розкриваються в просторі, і простір осмислюється і вимірюється часом. 

Цим перетином рядів і злиттям прикмет характеризується художній 

хронотоп» [11, с. 235]. 

Категорії простору й часу, як зазначає А. Темірболат, можуть 

характеризуватися статикою і динамікою: «Статичність хронотопу полягає в 

тому, що він існує незалежно від людини, її уявлень, знань про навколишню 

дійсність і завжди виступає основною характеристикою буття і світу 

літературного твору. Динамічність даної категорії проявляється в її здатності 
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змінюватися. Вона може звужувати і розширювати свої просторові межі, 

прискорювати і сповільнювати ритм і швидкість плину часу тощо» 

[138, с. 75]. На думку А. Темірболат, «невід’ємними компонентами сюжету і 

композиції літературного твору є зовнішній і внутрішній хронотопи. Вони 

взаємодоповнюють один одного і утворюють єдиний просторово-часовий 

континуум. При цьому зовнішній хронотоп несе в собі інформацію про 

реальність, що оточує героїв, місце розвитку описуваних подій; внутрішній – 

охоплює духовний світ персонажів і оповідача, їх свідомість, пам’ять, уяву» 

[138, с. 77]. 

А. Єсін наголошує на тому, що, аналізуючи простір, ми звертаємо увагу 

на предмети, які заповнюють його. Про час ми можемо судити за тими 

процесами, що відбуваються в ньому [45, с. 67]. Названий дослідник 

підкреслює, що «підвищена насиченість художнього простору, як правило, 

поєднується зі зниженою інтенсивністю часу, і навпаки: слабка насиченість 

простору – з насиченим подіями часом» [45, с. 68]. 

Такої самої думки дотримується і Є. Фаріно: «Простір і час багато в 

чому подібні один одному, але одночасно вони повністю самостійні і мають 

власну шкалу цінності. Тому заповнений простір може перебувати в 

“зупиненому” (або “порожньому”), безподійному часі, а простір – у часі, 

сповненому подій» [154, с. 365]. Науковець справедливо констатує, «що і 

простір і час можуть бути чітко обмеженими, набувати замкненого вигляду» 

[154, с. 364]. Як делімітатори можуть бути стіни, огорожі, ліси, гори та інше, 

«за межі яких (або з-за меж яких) не переміщується жоден з елементів цього 

світу. Замкнутість у часі делімітується природними циклами доби, тижня, 

місяця року, народження і смерті, появи і зникнення, початку і завершення 

будь-якого процесу або події тощо» [154, с. 364]. Є. Фаріно називає такі 

характеристики часу і простору, як розімкнення, 

організованість / неорганізованість, однорідність / неоднорідність, 

наповненість / ненаповненість. Щодо останньої характеристики дослідник 

висловлює думку про те, що «одне й інше може моделювати світ як в 
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позитивних, так і в негативних категоріях. Відсутність подій і змін може 

розцінюватися як умиротворення, спокій, співпричетність до вічності, а 

насиченість подіями і змінами – як руйнування, хаос, але можлива і прямо 

протилежна шкала оцінок, коли відсутність подій розуміється як стагнація, 

відсталість, консерватизм, причетність до смерті, а наповненість подіямиі 

мінливість – як прояв інтенсивності буття» [154, с. 366]. 

Хронотоп є одним з найважливіших засобів розкриття екзистенційних 

проблем у творчості Л. Улицької. У науковій літературі цей аспект вже 

схарактеризовано на матеріалі різних творів письменниці (див., наприклад: 

[33], [123]). Зокрема, у збірці оповідань «Люди нашого царя» і романі «Казус 

Кукоцького» виділено такі види хронотопу, як інфернальний, побутовий і 

містичний; зовнішній і внутрішній хронотопи; хронотоп мрії, хронотоп 

вічності. Крім цього, хронотоп роману «Казус Кукоцького» характеризується 

наявністю значної кількості антитез: реальний – ірреальний, замкнутість – 

розімкненість, зовнішнє – внутрішнє. 

Отже, дослідивши просторово-часові зв’язки в романі «Казус 

Кукоцького», доходимо висновку, що в ньому присутні кілька рівнів 

хронотопу – онейричний, інфернальний і, користуючись визначеннями, що 

фіксує «Словник термінології тартусько-московської семіотичної школи», – 

топографічний і психологічний хронотоп [145]. 

Перш ніж схарактеризувати зазначені вище типи хронотопу, що наявні 

в романі «Казус Кукоцького», зупинимось на їх ньому теоретичному 

обґрунтуванні. 

Топографічний хронотоп відображає реальний історичний час і місце, 

він передбачає пересування персонажів у часі і просторі та згенерований 

сюжетом твору. 

Психологічний хронотоп – це хронотоп персонажів, що передбачає рух 

від одного душевного стану до іншого і згенерований самосвідомістю 

персонажа [145]. 
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Інфернальний хронотоп у певному сенсі наближений до 

топографічного, оскільки передбачає пересування персонажів у реальному 

просторово-часовому континуумі. Але, ураховуючи, що цей просторово-

часовий континуум наділений в романі Л. Улицької інфернальною (лат. 

infemalis – ‘пекельний’) характеристикою і, беручи до уваги частотність 

подібного хронотопу в межах досліджуваного роману, відокремлюємо його 

від топографічного. 

Онейричний (грец. оneiros – сон) хронотоп пов’язаний з просторово-

часовим континуумом сновидінь персонажів. На цьому типі хронотопа більш 

детально зупиняємося я у наступному параграфі цього розділу. 

Розгляньмо детальніше зазначені вище типи хронотопу й 

схарактеризуймо їх особливості в контексті роману «Казус Кукоцького». 

Отримані результати аналізу просторово-часового континууму роману 

Л. Улицької, дають змогу констатувати, що різні типи хронотопів 

репрезентовані в ньому нерівнозначно, панівними є інфернальний і 

онейричний хронотопи і менш активно реалізуються психологічний і 

топографічний. Важливо зазначити і те, що нами встановлена кореляція між 

різними типами хронотопів, про що мова піде далі. 

Як було зазначено вище, локуси в романі «Казус Кукоцького» 

здебільшого наділені різними інфернальними характеристиками, що дало 

змогу згрупувати їх за ключовими особливостями або призначенням: 

1) локуси, що номінують некропростір: «кладбище», «морг», «тюрьма», 

«лагеря», «“занюханная”психиатрическая больница»; 

2) локуси, розміри й опис яких опосередковано символізують атрибути 

мортальності (труну й могилу): «узкий кабинетик», «щели», «тесное и 

темноеместо», «закоулки»; 

3) локуси, які за ознаками освітленості й запаху візуалізують сферу 

мортальності: «полумрак», «полутьма», «полутень», «мрак», «сгустившаяся 

тьма»; «ударило запахом помоев и нечистот»; «воняло 

общественнойуборной»; 
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4) локуси, розташовані під землею: «недра», «полуподвальные», 

«подвальныеквартиры»; 

5) локуси, що мають ознаки деструктивності: «сгнившее»; 

«протухшее»; «разрушенный, гнилой домишко»; «ветшающий дом»; 

«развалины»; «пыльная, неопрятная комната»; «убогая комната»; 

«запущенные комнаты»; «грязно, все было донельзя обшарпано». 

Звернімо увагу на той факт, що в романі переважають закриті, замкнені 

локуси: «клетка», «камера», «коридор», «комната», «келейка», «чулан» тощо. 

Згадування відкритого й розімкненого просторів поодинокі: «участок», 

«площадь», «улица», «двор», «море», «коса», хоча деякі із цих локусів можна 

лише умовно назвати «розімкненими», бо у них є делімітатори у вигляді 

паркану, будинків та ін. У романі неодноразово вживається слово 

«замкнений» («закрытый») у різних варіаціях: «закрытая дверь (терраса)», 

«закрытьглаза», «просидеть до закрытия», «закрыться в кабинете». 

Замкнений простір викликає відчуття обмеженості і скутості людського 

буття, що безпосередньо корелює з проблемою свободи, що порушується 

письменницею в романі. 

Описуючи простір і об’єкти, які його заповнюють, Л. Улицька 

застосовує слова з амбівалентною символікою. Нами виділено кілька груп 

таких слів, що розкривають антиномію хронотопу роману за ознакою 

вітальності – мортальності: 

1) життя – смерть:«Сердце его билось, не успев еще разобраться, что 

вместо живой крови гонит мертвую тушь…» [151, с. 197]; 

2) молодість – старість: «Надели шубы. Тома – новую <…>. Таня – 

старую» [151, с. 153]; 

3) динаміка – статика:«И расстояние между нами все увеличивается, 

хотя я-то иду быстро, а он очень медленно» [151, с. 135]; 

4) низ – верх: «<…> заоконные сугробы, толстые и волнистые понизу и 

маленькие, округлые <…> поверху» [151, с. 45]; 
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5) морок – світло: «На улице темнело, а в клубе же светлело» [151, 

с. 403]; 

6) прекрасний – потворний: «Теперь каждый <…> обращался к Тане за 

корнцангами, зажимами, скальпелями и пилами – страшными и красивыми 

орудиями резки и пилки костных тканей» [151, с. 197]; 

7) близько – далеко: «Иногда они с Василисой брали по бидону – 

большой и маленький и шли на дальний родник <…>. Ближний родник 

пробивался на самом краю огромного участка, но бывало <…>, вода не 

протискивалась на поверхность» [151, с. 45]. (Протиставлення «близький – 

далекий» у слов’янській міфології вказує на структуру простору (по 

горизонталі) і часу; пор.: «свій дім» – «тридев’яте царство» [51]); 

8) лівий – правий: «<…> а великий вождь всех времен и народов, сунув 

левую парализованную за пазуху, деятельной правой принимал бессмертный 

букет из рук белокурой девочки, впоследствии и под следствием оказавшейся 

еврейкой, и мудро улыбался» [151, с. 33]. 

Бінарна опозиція «лівий – правий» – одне з головних протиставлень у 

давніх міфологіях. Для більшості міфологій характерне використання ознаки 

«лівий» у значенні негативного, пов’язаного з неправотою (і тогосвітнім 

покаранням), «правий» – у значенні позитивного. «У християнстві в день 

Страшного Суду вівці будуть по праву руку, а козлищі – по ліву» [86]. 

Причому в тексті роману переважно актуалізується лексема «лівий»: «Тома 

<...>, потянула Таню куда-то влево, и они оказались на Пушкинской улице, в 

тесной толпе молчаливых людей» [151, с. 153]. У зв’язку із цим ми вважаємо, 

що і маніяк Семен Курилко в пошуках чергової жертви не випадково звертає 

саме наліво. Вибудовується смисловий ланцюжок у річищі метафоричної 

логіки, характерної для міфопоетичної свідомості: ліво – убивство – гріх – 

тогосвітнє покарання. 

Досить часто об’єкти предметного світу роману позбавлені 

витонченості й краси, що, на наше переконання, є невипадковим. Можна 

припустити, що витонченість і краса належать до сфери вітальності, адже 
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саме життя – прекрасне і легке, і, відповідно, все, що його наповнює, набуває 

тих самих ознак. На противагу цьому предметний світ роману описано як 

нескладний й безглуздий: «толстый кусок сала»; «грузный ломоть хлеба»; 

«грубый стол и две лавки, врытые в землю»; «с тяжелыми выдвижными 

стеклами шкаф»; «несметные сундуки» та ін. І навіть музичний інструмент, 

який має безпосереднє відношення до категорії прекрасного, в поданому в 

романі описі виглядає безглуздо: «Он держал в руках саксофон, глупое, в 

общем, животное, выдумка мастера, гибрид дерева и металла с куском 

пластмассы в придачу, да и по форме не самый совершенный, и клапы у 

саксофона не очень красиво вырастают из тела, и раструб, наверное, 

слишком резко вывернут...» [151, с. 480]. 

У героїв, які перебувають у тісному сусідстві з такими «вещицами», 

виникає відчуття задухи й тісноти, їм хочеться вдихнути більше повітря, 

доки черговий «тяжеленный ящик, полный пробирок», не впаде і не 

перетворить тебе на одне з подібних «грузных» тіл: «Всю жизнь они 

помнили об этой минуте, не выветрилось воспоминание о многочасовом 

объятии в парадном, в десятисантиметровой близости от сдавленной толпы, 

от самой смерти, которая представлялась с тех пор обеим как тесное, темное, 

смрадное место, где несчастные узники сдавлены и спрессованы до полной 

неразличимости лиц, конечностей, самых душ...»[151, с. 157]. У такому 

просторі чітко проявляється статичність часу. Багато слів та висловів у 

романі пов’язано із семантикою аморфності: «парализованный», «застрять», 

«блокировка», «неподвижный», «остановившийся», «застывший», «висеть в 

воздухе», «онемевший», «лежать под сукном», «душевный столбняк», «В 

чулане после Василисиной смерти ничего не меняли» (курсив наш. – Ю. К.) 

[151, с. 499] та ін. 

Крім цього, у тексті роману використовується образ заповненого 

простору, який візуалізується за допомогою вживання таких лексем: 

«набитый», «заполненный», «заваленный», «залежи», «дом ломился от еды и 

питья», «стадо окаменевших кресел», «захламленные углы». Показово, що 
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більшість предметів, що так щільно заповнюють собою простір, є 

«нікчемними» і по суті не особливо потрібними господарям. Подібні речі 

(«никчемная мелочь», «обломки драгоценной мебели с местных помоек», 

«многослойная бумажная залежь», «ворох набитых каким-то дерьмом 

пакетов», «груды поломанной мебели») символізують сміття, що заповнює 

не тільки приміщення героїв, але і їх душі. У таких захаращених локусах 

рухи уповільнені, часовий потік стає млявим і неповоротким. 

Подібного ефекту автор-оповідач досягає також шляхом використання 

прийому ретардації. «За допомогою відступів, міркувань і просторових 

описів» автор твору затримує, уповільнює час оповідання [79, с. 1119]. 

Завдяки детальним авторським відступам від основного ходу оповіді 

відбувається «випадання» з описуваної ситуації. Створюється ілюзія 

«розтягнутого» часу. Статичність і аморфність, які властиві хронотопу 

роману «Казус Кукоцького», вербалізують категорії старіння і вмирання, 

розпаду і в’янення. 

Нами відзначено також і негативне емоційне забарвлення, характерне 

для часового континууму роману: «Сроду не было у нее такого пустого 

времени. Лето было поздним, и хотя был уже конец июня, зелень парков была 

еще новой, необтрепанной, и липа цвела запоздало, и особенно 

обаятельными были закоулки, проходные дворы, ветхость деревянных 

домов казалась милой и домашней, и Таня бродила до устали, потом 

покупала хлеб, плавленый сырок, бутылку теплого лимонада и устраивалась 

в каком-нибудьукромном, уютном месте, возле дровяных сараев, на 

откосезаброшенной веткижелезной дороги, в парке, на лавочке…» (курсив 

наш. – Ю. К.) [151, с. 199]. «Пустота времени – поздний – конец – закоулки – 

ветхость – укромное место – откос – заброшенный» – подібний лексичний 

ланцюжок на імпліцитному рівні допомагає розкрити негативну наповненість 

порожнього часу. Усі лексеми ланцюжка більшою чи меншою мірою 

наділені ознаками інфернальності. 
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У темпоральному континуумі роману «Казус Кукоцького» важливого 

значення набуває згадка часу доби. Ранок – це сонце, світло, радість і в 

цілому позитивні емоції, тобто, це те, що уособлює саме життя, сферу 

вітальності. У романі ранок стає часом зустрічей, приємних розмов і 

виконання щоденних обов’язків. Ніч – це темрява, морок, холод – все те, що 

пов’язане зі сферою мортальності. Саме вночі Павло Олексійович, добряче 

випивши, зґвалтував свою дружину Олену; ночами збираються «очень 

преступного вида люди», які ховаються зі світанком; вночі побили Вітальку 

Гольдберга. 

Згадування про вечір в кількісному відношенні значно переважають 

над згадуваннями про ранок і ніч. Уважаємо, що це невипадково. 

Ураховуючи те, що «вечір – частина доби від закінчення дня до настання 

ночі» [79, с. 123], його можна розглядати як перехідний часовий період, який 

символізує проміжний стан перед світом кращим і вічним. 

Очевидним є той факт, що Л. Улицька не розглядає смерть як кінець 

існування, заперечує скінченність людського буття: «З деякої точки зору, все 

життя є підготовчим періодом до цього моменту (смерті. – Ю. К.). Але тут зі 

мною можуть погодитися тільки ті люди, які, як і я, вважають, що за межами 

земного існування є інша реальність» [149]. З урахуванням такої позиції 

автора твору, глибоко символічна згадка в тексті роману про службове 

приміщення. Словосполучення «службове приміщення» («служебное 

помещение»), яке є характерним для офіційного життя людини, стає свого 

роду символом людського життя взагалі. Буття людини в цьому світі 

тимчасове, тут вона у гостях, вона прийшла сюди, щоб служити Богу. Життя 

ж після смерті трактується автором як вічний і постійний притулок: 

«Василиса совершенно точно знала, откуда пришла и куда уйдет: из земли в 

землю. Сегодняшним языком выражаясь, у нее было сознание 

командированного, которому надлежит исполнить возложенное задание и 

вернуться к месту постоянной работы» [151, с. 85]. 



70 
 

Але, перебуваючи в цьому світі, люди не знають відведеного їм 

терміну земного буття. Умираючи, людина не знає, що знаходиться за межею 

життя, та й процес переходу з тлінного світу в життя вічне є для 

неїтаємницею. Усе, що знаходиться «там», для земної людини невизначене й 

незрозуміле. У містичній другій частині роману Л. Улицька намагається 

подати читачеві своє бачення цих проблем, зображуючи свого роду 

Чистилище, у якому ми спостерігаємо за поступовою трансформацією 

персонажів. 

Згідно з «давньою індоіранською релігією зороастризмом, душі 

мертвих опиняються перед Мостом Поділу, через який вони могли пройти в 

рай» [146, с. 228]. Дж. Купер у статті, присвяченій аналізу символу «моста», 

висловлює думку, що, «перетинаючи цей небезпечний міст, людина 

доводила, що вона чогось варта і поверталася до загубленого раю» [81, 

с. 210]. Не випадково в містичній частині роману «Казус Кукоцького» 

особливе місце займає хронотоп містичного мосту, перехід через який в кінці 

довгого шляху приводить героїв до місця, де було сонце, де «все вокруг было 

зелено, мирно и тепло» [151, с. 294]. Розглянутий фрагмент є одним з 

прикладів описаного в романі онейричного хронотопу. Зупинимося на ньому 

детальніше. 

Відповідно до давніх релігій і вірувань, в уявленні наших предків міст 

існував у різних варіаціях: «вузькі мости, мости з гострими, як бритва 

краями, мости-мечі» [81, с. 210]. У романі «Казус Кукоцького» це 

«металлическая конструкция», «хитроумный стальной лабиринт, 

построенный не то сумасшедшим троллем, не то безумным художником» 

[151, с. 282], «ненадежная вертикаль». І перехід по «металлическим 

конструкциям, вырастающим из неведомой глубины», був досить 

небезпечним, не було ніякої впевненості, що ти зможеш його пройти до 

кінця. 

Глибинний символізм хронотопу моста зводиться до випробування 

людської душі: чи гідна вона зайняти місце в Царстві Небесному. Що ж 
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підлягає випробуванню? Що потрібно довести? Випробуванню підлягають 

справи, вчинені в земному житті. Потрібно довести, що все скоєне в 

короткий термін земного буття було спрямоване на користь оточуючих. Саме 

це стає вирішальним в проходженні моста – буде він прихильним або 

ворожим, увінчається перехід радісним сходженням в Рай, або закінчиться 

жахливим падінням в безодню. 

У розглянутому фрагменті онейричного хронотопу вже намічається 

зв’язок хронотопів, про який ми згадували раніше. У цьому випадку 

спостерігаємо кореляцію онейричного й психологічного хронотопів. У другій 

частині роману є епізод, пов’язаний з переходом через міст, де один з 

персонажів не пройшов цього випробовування, упав і розбився вщент. Такий 

кінець безпосередньо корелює з внутрішньою сутністю персонажа (загиблий 

був убивцею, «очень жестоким и безжалостным. И глупым» [151, с. 285]), 

його внутрішня модель життя виявилася занадто великою перепоною на 

шляху до спасіння. 

Нами також установлено зв’язок між психологічним і топографічним 

хронотопами, що простежується під час аналізу локусів, у яких мешкають 

персонажі, і їхнього внутрішнього світу. Показовим у цьому сенсі є опис 

квартири, у якій Тома Полосухіна живе з чоловіком: «Дверь была обшарпана 

(у цьому і наступних прикладах курсив наш. – Ю. К.), медная табличка с 

фамилией покойного деда помутнела. Возле двери, к раздражению соседей, 

второй год стоял сломанный стул, на котором громоздился ворох набитых 

каким-то Томочкинымдерьмом пакетов. Дух убожества и коммуналки» 

[151, с. 497]. Виділені нами лексеми доволі красномовно вказують на 

психологічний хронотоп героїні. Тома в дитинстві, після смерті матері, 

випадково опинилася в родині Кукоцьких і залишилася в ній назавжди, 

отримавши все те, чого в неї ніколи не було, – нормальне житло, одяг, їжу, 

іграшки та багато іншого. І, врешті-решт, Тома поселяє людину, яка 

прийняла її в свій дім, у комірчину, зауважуючи при цьому абсолютно 

спокійно: «– Да какая ей разница? Она (Олена Георгіївна. – Ю. К.) и не 
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заметила. Там тихо, спокойно. Сундук Василисин вынесли, стул ее 

поставили. Она там и кушать может. Покойная Василиса всегда там ела» 

[151, с. 498]. Але Василиса була служницею в домі Кукоцьких, а Олена 

Георгіївна – людина, яка дала Томі нове, повноцінне життя. На прикладі цієї 

героїні спостерігаємо внутрішню зміну від вдячності до убозтва й 

помутніння душі. 

Цей епізод не єдиний у романі, що засвідчує зв’язок топографічного й 

психологічного хронотопів: «Елена в то время снимала угол за ситцевой 

занавеской в гнилом деревянном домишке на окраине. Хозяйка, тоже с виду 

гнилая, была на редкость вздорная» (курсив наш. – Ю. К.) [151, с. 18]. 

Переходячи до аналізу топографічного хронотопу, зазначимо, що в 

межах досліджуваного роману він репрезентований хронотопом будинку, у 

якому ми виділили найбільш символічно концентровані локативи – двері, 

вікна, дах і кут. 

Розглянемо цей хронотоп детальніше. С. Орлова зазначає, що «в 

російській культурно-побутової традиції будинок завжди сприймався як 

основа основ духовно-тілесного життя людини, як центр і осередок всієї її 

життєбудівної діяльності. Сам факт наявності будинку для сім’ї був гарантом 

щастя, благополуччя, стабільності» [103, с. 710]. Для підтвердження цієї 

думки дослідниця наводить прислів’я «Без господаря будинок – сирота» і 

«Яке на дому, таке й самому». Подібних прикладів у паремійному просторі 

фольклору можна знайти чимало: «У гостях добре, а вдома краще», «У 

рідному будинку і стіни допомагають», «Додому прийдеш – хліб-сіль 

знайдеш», «Удома – як хочеш, а в людях – як велять» та ін. 

У тексті роману переважає згадування неповноцінних, ущербних 

будинків, малопридатних, а часом і зовсім не призначених для життя людей: 

«гнилой деревянный домишко»; «бараки»; «бедняцкое гнездо»; «помойка»; 

«бывший гараж»; «дровяные сараи»; «давно снесенные дворянские гнезда»; 

«новых домов вообще не было, старье, мещанская застройка» [151, с. 324]; 

«поселили в баньке» [151, с. 86].  
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Водночас у романі репрезентована думка про те, що і в подібних 

локусах, що не мають особливих зручностей, можна бути щасливим, що 

навіть в «убогой комнате с парой деревянных кроватей и тумбочкой между 

ними» можна відчувати себе на «вершине жизни» [151, с. 413]. Отже, автор 

звертається до важливого питання екзистенційного змісту, стверджуючи, що 

потрібно вміти цінувати те, що у тебе є. Подібним прикладом може 

слугувати опис умов життя Павла Олексійовича й Олени Георгіївни в сирому 

напівпідвалі, де вони були безмежно щасливі. Використовуючи біблійну 

алюзію до Адама і Єви, Л. Улицька повідомляє читачеві, що набуття щастя 

можливе незалежно від того, що тебе оточує, якщо є умиротворення й 

гармонія всередині: «Они (Таня и Сергій. – Ю. К.) не задумывались о 

счастье, как не размышляла о нем блаженная пара в нескончаемо летнем 

саду, не озабоченная ни хлебом насущным, ни здоровьем, ни банковским 

счетом» [151, с. 462]. Здатність людини створювати свій власний «літній 

сад», незалежно від клімату, політичного ладу й різного типу проблем – одна 

з найважливіших ідей роману.  

Будинок – це обмежений простір, що має свої делімітатори. Межі 

будинку позначені в тексті роману такими локативами: вікно, двері, поріг, 

стіни. Особливої уваги заслуговує той факт, що в тексті твору практично не 

згадується слово «дах» («крыша»). Як зазначає С. Орлова, «будинок, будучи 

центром Всесвіту, пов’язаний з космосом. Цей зв’язок здійснюється через 

дах» [103, с. 712]. А. Байбурін у книзі «Житло в обрядах і уявленнях східних 

слов’ян» висловлює думку про те, що «відчуття скінченності лежить в основі 

уявлень про верхню межу» [8, с. 104]. За нашими спостереженнями, 

Л. Улицька в тексті роману уникає вживання слова «крыша», передусім, 

тому, що її система уявлень не припускає абсолютної скінченності людського 

буття [149]. Відсутність даху символізує розруху й розлад. Такий будинок, 

яким став будинок Кукоцьких, відкритий длявторгнення демонічних сил і 

хаосу: «Дух сыска, ссоры и вражды был так силен, что проник даже в 
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мирный дом Павла Алексеевича. Началось это вечером того дня, когда 

увезли Лизавету» [151, с. 78]. 

Продовжуючи аналіз будинку як метафоричного і багатозначного 

символічного образу, звернемося ще до одного його важливого елемента – 

дверей. Л. Виноградова вказує на те, що в міфопоетичній традиції двері є 

«частиною житла, пов’язаною з символікою кордону і семантикою входу і 

виходу» [22]. В «Енциклопедії символіки і геральдики» викладена така 

характеристика дверей: «подвійний символ – захисту і доступу, перехід з 

одного місця або стану в інше, від світла до тіні, перетворення, вхід в Нове 

життя» [37]. Подібне осмислення образу дверей знаходимо і в тексті роману: 

«Окна и двери... Окна и двери... Даже ребенку ясна разница: дверь – граница. 

За дверью – другое помещение, другое пространство. Входишь туда – 

изменяешься сам. Невозможно не измениться» [151, с. 128]. 

Уважаємо, що образ дверей у романі є дуальним символом. По-перше, 

превалювання в тексті твору зачинених дверей («дверь не открылась», «дверь 

захлопнулась») символізує виключення, звуження простору, відмежування. 

Останній аспект має пряму й непряму асоціації. Пряма асоціація 

проявляється в неможливості розширити межі зовнішнього (фізичного) 

простору, у відсутності виходу: «досками заколотили изнутри двойные 

парадные двери» [151, с. 156]. Непряма – у відсутності спілкування, 

замкнутості, ізольованості внутрішнього простору: «Его собственная жена 

плотно затворила для него дверь спальни на все часы суток» [151, с. 162]. По-

друге, в межах християнського світорозуміння смерть – це двері в простір 

вічності. Митрополит Антоній Сурозький у своїх бесідах і проповідях 

зазначає, що «смерть – двері, які широко відчиняться і дадуть нам увійти у 

вічне життя» (курсив наш. – Ю. К.) [97]. Образ дверей зі сну Олени 

Георгіївни є яскравим підтвердженням подібного релігійного тлумачення: 

«Дверь готова была отвориться, даже как будто тень пробежала по щели 

проема в скале – мне предлагали туда войти. Но я испугалась, и дверь, 

почуяв мой страх, снова обратилась в рельеф на белой скале, и он становился 
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под моим взглядом все более плоским, зарастал белым мясом камня, пока 

совсем не исчез» [151, с. 124]. 

Ще один важливий локатив – вікно. У міфології слов’ян вікно було 

наділене «різноманітними символічними функціями», стаючи 

«нерегламентованим входом або виходом» [103, с. 713]. За словами 

Н. Шапарової, «вікно відігравало велике значення в різних народних обрядах, 

особливо пов’язаних з уявленням про “той світ”, потойбічний світ мертвих» 

[163, с. 387]. «Такий зв’язок вікон з ідеєю смерті стає більш зрозумілим, 

якщо враховувати етимологію слова “вікно” – “око” і уявлення про смерть як 

про закривання очей» [8, с. 142]. Через вікно відбувається спілкування із 

зовнішнім світом: «Он (дід. – Ю. К.) сидел обыкновенно в глубоком кресле 

спиной к полукруглому окну, и лицо его против света было темным, 

особенно в солнечное время» [151, с. 115]. Положення діда спиною до вікна 

говорить про його небажання спілкуватися із зовнішнім світом. Небажання 

споглядати сонячне світло, надання переваги темряві маркує інфернальність і 

замкнутість внутрішнього хронотопу аналізованого персонажа. 

У тексті роману згадується напівкругле вікно. Зазначмо, що, по-перше, 

подібна форма вікна є асоціативно-образним символом місяця, який постає в 

світогляді людини важливим дуальним символом, символізуючи 

«відродження, безсмертя, окультну силу, але також і хиткість,мінливість і 

крижану байдужість» [23, с. 64]. О. Вовк звертає увагу на те, що 

«переможець смерті, місяць іноді розглядався як маяк, що вказує шлях у 

загробний світ, або навіть як місце спочинку душ праведників» [23, с. 65]. 

По-друге, півколо – це половина кола, воно містить у собі потенціал 

подальшого зростання й перетворення на коло, а «коло – найуніверсальніша з 

усіх геометричних фігур, символ сталості і циклічності, вічності і 

нескінченності» [23, с. 21]. 

Ідея циклічності виражена в романі не лише в символічному образі 

напівкруглого вікна, але також і в образі новонародженого немовляти: 

«После многих лет жизни под горку, вниз – и дома, и на службе,– он впервые 
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ощутил подъем радости: Таня от него не отказалась, и обещано было 

обновление всей жизни через ребенка, который будет его и Илюшиным 

внуком. Не чудо ли?» [151, с. 394]. Звернемо увагу також на часовий збіг в 

епілозі роману смерті Олени Георгіївни з народженням дитини Жені. 

Використовуючи подібний асоціативно-образний символ відродження, 

безсмертя й вічності, Л. Улицька досягає одного з головних завдань свого 

роману, що полягає в прагненні побороти страх смерті, який тримає в своєму 

полоні практично всіх людей: «Я не готова была туда входить. Но ничего 

невозвратного, окончательно упущенного в этом не было. Просто – не 

готова. Пока не готова. Мне как будто было сказано: уходи. Пусть твой страх 

истратится в житейских испытаниях. А когда твоя боль, тоска, жажда 

понимания превысят страх, приходи снова» [151, с. 125]. 

Ще одним важливим об’єктом у хронотопі будинку є простір кута. 

С. Орлова зазначає, що «кут будинку, фактично утворений за рахунок 

перетину вертикальної і горизонтальної частин житла, співвідноситься з 

хаосом, сферою потойбічного, безвихідністю» [103, с. 715]. Л. Улицька 

досить часто проводить паралель: кут – безвихідна ситуація: «Профессор 

стоял вплотную, и она (Таня. – Ю. К.) оказалась зажатой в углу, между 

шкафом и стулом, заваленным книгами» [151, с. 317]; «И Таня засмеялась, 

представив себе, как отец, загнав Гансовского в угол кабинета, где Таня 

сидела на дурацкой лесенке, обрушивает на его крашеную башку увесистые 

кулаки...» [151, с. 320]; «Гансовский бы, конечно, только ухмыльнулся и 

загнал бы нахалку (Таню. – Ю. К.) в книжный уголок, на специально 

изготовленный станок <…>» [151, с. 333]. 

Ще при першому знайомстві з Танею читач знаходить її у кутку: «Таня 

сидела в углу с большим белым котенком и смотрела на него испуганно, но с 

интересом» [151, с. 18]. На нашу думку, це доволі символічно, оскільки 

сприймається як своєрідний маркер щодо подальшої долі героїні. 

Поселяючи своїх героїв у кутах, автор використовує семантично 

марковані слова, що номінують категорію статики, уповільнюють хід часу, а 
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іноді й зовсім зупиняють його: «застряли», «не приходила в сознание», «все 

запаздывало, все тормозилось». Але в контексті роману лексема «кут», крім 

названих вище значень, метафорично передає «відсторонення, відторгнення 

від людського співтовариства» [5, с. 539]: «Галина Ивановна остановила 

чтение. Весь класс обернулся в дальний угол, где на последней парте все 

четыре года просидела совершенно бесчувственная и ко всему равнодушная 

Тома Полосухина» [151, с. 70]. Л. Улицька не випадково помістила цю 

дівчинку, «невзрачную и неценную, как воробей или подорожник» [151, 

с. 71], у кут. Зазвичай людське суспільство «відторгає» подібних 

індивідуумів, «розпихуючи» їх по кутах і задвірках соціального життя, 

відводячи їм малопочесну роль. Перебування в кутку, на периферії, з різних 

причин пов’язане не тільки з відсутністю відчуття гостроти й смаку життя, 

але й з «отказом от собственной личности» [151, с. 339], що спричиняє втрату 

самоідентифікації і репрезентує образ «маленької людини». 

Продовжуючи характеристику топографічного хронотопу, відзначмо, 

що у творі описані ситуації, що пов’язані зі зміною місця проживання героїв, 

переїздом у новий будинок. С. Орлова вважає, що «перехід <...> в новий 

будинок символізує переміщення із буття в інобуття, де герої приречені на 

загибель» [103, с. 711]. Подібне характерне і для сім’ї Кукоцьких. На початку 

роману зазначено, що вони жили в «служебном помещении», «мало 

подходящем для ребенка» [151, с. 29]. Незважаючи на такі скрутні житлові 

умови, «семейная жизнь Павла Алексеевича и Елены Георгиевны 

складывалась столь счастливо, что даже Танино нездоровье сообщало 

особую ноту близости между супругами» [151, с. 29]. Через деякий час Павло 

Олексійович разом зі званням члена-кореспондента Академії медичних наук 

отримав і «новую квартиру в только что отстроенном доме для медицинской 

знати» [151, с. 39]. Саме в цій новій квартирі «все семейное счастье, легкое, 

ненатужное, их избранность и близость, безграничность доверия – все 

рухнуло в один миг» [151, с. 80]. Починає хворіти Олена Георгіївна, причому 

з кожним днем хвороба прогресує і її стан погіршується. Павло Олексійович 
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«много пьет. От него все время пахнет водкой, то свежей, то перегаром» 

[151, с. 142]. Таня йде з дому і живе по чужих кутках. Як зазначає С. Орлова, 

«новий будинок в обрядовій поезії-плачах співвідноситься зі смертю, 

труною» [103, с. 711]. З переїздом до нового будинку відбувається 

«вмирання» сім’ї Кукоцьких. Звісно ж, це смерть не фізичного, а 

метафоричного плану: сім’я Кукоцьких стає «живим мерцем»: «В доме стало 

совсем плохо. Всем плохо» [151, с. 142], з нього зникло відчуття не тільки 

радості, а й самого життя, його руху: «Отвращение к жизни захлестнуло его» 

(Павла Олексійовича. – Ю. К.) [151, с. 147]. 

Інший епізод, що пов’язаний з придбанням героями нового житла, 

тягне за собою загибель персонажів у буквальному сенсі цього слова. 

Йдеться про дитинство Олени Георгіївни й труднощі, з якими доводилося 

стикатися її родині. Її батько – Георгій Іванович – під впливом подій першої 

російської революції 1905 року став толстовцем і організовував у різних 

місцях толстовські громади, які одна за одною розпадались. І лише остання – 

Тропарівська комуна – продовжувала своє існування. Але з моменту 

впровадження в СРСР політики колективізації ця громада піддалася 

нападкам з боку влади, яка бачила в ній ідеальний колгосп. Було вирішено 

шукати нове місце для громади, і вибір припав на Алтай, що стало початком 

трагічного кінця. Обидва брати Олени загинули: Сергія трибунал засудив до 

розстрілу за відмову йти на армійську службу, а «Васенька в Оби утонул, 

через пять дней после того, как ему вручили повестку о призыве. <…>Вскоре 

и родителей арестовали. Дали десять лет без права переписки. Бабушка 

пыталась их разыскать, еще до войны все ходила стоять по разным очередям. 

Но никакого ответа не было получено. Она молчаливо считала, что отец 

всех погубил. Вообще, все толстовцы как вымерли» (курсив наш. – Ю. К.) 

[151, с. 112]. 

Залишаючи обжиті місця, де все знайоме і організоване, герої 

відправляються в невідомість. Такий перехід на символічному рівні є 

переміщенням з буття до інобуття. 
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Психологічний хронотоп, як зазначено вище, меншою мірою 

відображений у романі «Казус Кукоцького». Показовим прикладом прояву 

цього типу хронотопу є образ головної героїні Тані, у змалюванні якого 

спостерігається внутрішній рух від однієї концепції світу до іншої: «<…> все 

эти ценности, физические и духовные, Таня теперьпредавала, заявив 

своимновымповедением: плевать я хотела на все ваше мироустройство!» 

[151, с. 310]. Змінюючи світоглядну позицію, Таня починає вибудовувати 

нову модель життя. 

Проаналізувавши хронотоп роману «Казус Кукоцького», що 

репрезентований чотирма основними типами (інфернальний, онейричний, 

топографічний і психологічний), доходимо висновку, що він має важливе 

значення для цілісного розуміння всього твору. Залучаючи до творення 

хронотопів міфопоетичну традицію, письменниця звертається до вкрай 

важливих екзистенційних питаннь – проблем свободи, самотності, безвиході 

та інших. 

2.4. Онейричний простір роману та його роль 

у вирішенні екзистенційних проблем 

Важливе місце в романі «Казус Кукоцького» належить простору 

сновидінь героїв. Сновидіння відіграють важливу роль не тільки в створенні 

образа-персонажа, а й у формуванні ідейно-художньої концепції твору в 

цілому. Тому аналіз онейричного простору роману видається нам 

надзвичайно важливим. 

Онейричний простір є одним із психологічних способів художнього 

освоєння реальності, хоча визначається, на думку польського 

літературознавця Єжи Фаріно, «поза реальністю цього твору» [154, с. 376]. 

Дослідник указує на те, що онейричні простори отримують вигляд «то 

сновидінь, то мрій, то міражів, то картин-галюцинацій, викликаних уявою 

або особливим станом героя – стомленістю, дрімотністю, розладом» 

[154,с. 376]. Такий «вихід» за межі реальності, уважає Є. Фаріно, «є нічим 
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іншим, як відключенням від зовнішнього середовища й “зануренням у себе”» 

[154, с. 378]. 

Ю. Лотман розглядає сон як «семіотичне вікно» [90, с. 219], 

«семіотичне дзеркало», головна особливість якого полягає «в його величезній 

невизначеності» [90, с. 222]. Наслідком цього стало те, що сон, «саме в силу 

тих якостей, які робили його незручним для практико-комунікаційного 

функціонування, природно переходив в область спілкувань з божествами, 

ворожіння і передбачень» [90, с. 223]. 

Не випадково, як зазначає А. Темірболат, у зв’язку з поширенням 

езотеричних навчань, теорій З. Фрейда, К. Кастанеди, Д. Вільяма онейричний 

часопростір стає об’єктом уваги літературознавців [137]. До його вивчення 

на матеріалі різних творів зверталися: О. Капінос, досліджуючи тему 

автоперсонажа й онейричного простору в оповіданні І. Буніна «Зимовий сон» 

(«Зимний сон») [58]; І. Міхєєва, подаючи аксіологічну характеристику 

змінених станів свідомості персонажа в художньому творі [98]; В. Степанова, 

вивчаючи онейричний простір повісті В. Распутіна «Останній термін» 

(«Последний срок») [134] та ін. Онейричний простір роману «Казус 

Кукоцького» щодо використання в ньому християнських мотивів і образів 

став об’єктом дослідження А. Козлової та І. Борисенко [69]. 

Сни героїв, ці нереальні потойбічні подорожі, описуються Л. Улицькою 

ретельно й детально. Характеризуючи відчуття й переживання героїв, автор 

концентрує увагу читача на найдрібніших деталях і нюансах, і він ніби сам 

стає свідком і учасником того, що відбувається, переживаючи ті самі 

почуття, що й персонажі твору. Наприклад: «Сон ей действительно 

приснился. Очень простой сон – вода. Она плескалась у щиколоток, потом 

поднялась выше. Сначала подъем воды был медленным, потом вода стала 

хлестать сбоку и сверху, и она уже не стояла на дне водоема, а плыла. Вода 

же все прибывала, лила на голову, заливала нос и рот, и дышать стало 

трудно. Невозможно» [151, с. 304]. 
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Описані в романі сновидіння сповнені ремінісценцій і алюзій, алегорій 

і метафор. Це дозволяє Л. Улицькій донести до читача свої уявлення 

екзистенційного характеру – про життя й смерть, про душу та її загробне, 

потойбічне існування та ін. Доречно зауважити, що одним з основних 

екзистенційних моментів у російській традиції, що знайшла відображення і в 

літературі, С. Кібальник називає «розуміння смерті як інобуття» [62]. 

Уважаємо, що основною функцією включення сновидінь в оповідне полотно 

роману «Казус Кукоцького» є робота проти страху смерті, що притаманний 

майже кожній людині. 

У більшості випадків найбільш концентрованою в сновидіннях щодо 

змісту є зустріч з померлими. Саме через такі містичні ситуації Л. Улицька 

доводить до читача сакральні істини. Наприклад, в одному зі сновидінь 

Олена Георгіївна зустрічається зі своєю недавно померлою бабусею, і саме 

вона відкриває їй невідому до того часу істину: 

«– Значит, ты не умерла? – спросила я. Она улыбнулась – ровные белые 

зубы сверкнули. Ей вставили новые зубы, подумала я, но не сказала ничего, 

чтобы ее не смущать. 

– Умерла? Смерти нет, Леночка. Смерти нет. Ты скоро об этом 

узнаешь» [151 с. 130]. 

Л. Улицька нерідко розмиває межі між реальним і ірреальним, 

залишаючи за читачем право власного вибору: «Мне всегда снились сны, и 

такие яркие, что сейчас ранние воспоминания и детские сны как будто 

переплетаются, и я не всегда могу с уверенностью сказать, какая из картинок 

взаправдашняя, а какая – из сна…» [151, с. 109]. 

Під час аналізу сновидінь персонажів, їхнього емоційного забарвлення 

й лексико-семантичної наповненості нами виявлено елементи, що відсилають 

до поеми Данте Аліг’єрі «Божественна комедія», написаної в характерному 

для середньовічної літератури жанрі видінь. Розгляньмо докладніше 

дантівські паралелі в романі Л. Улицької «Казус Кукоцького». 

Найбільш експліцитним у цьому сенсі елементом є мотив мороку й 
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темряви. В одному з описаних у романі «Казус Кукоцького» сновидінь Олени 

Георгіївни вони, завдяки майстерному авторському опису, відчуваються 

майже фізично: «Место было незнакомое, ни на что не похожее. Низкое 

помещение, освещенное тусклым бурым светом, таким слабым, что и 

потолок и стены терялись во мраке. Может быть, это было и не помещение 

вовсе, а такое тесное, с нависающим над головой подобием гнусного неба 

пространство. Там было много неприятного» [151, с. 118]. Вживання лексем 

«тьма», «мрак» має в описі характеризованого сну частотний характер: «Это 

темное место находилось в таком отдалении от божьего мира, в такой 

немыслимой глуши, что сюда вообще не доходил свет» [151, с. 119]; 

«<…> темное пространство стало сдвигаться, и я увидела сначала часть 

стены в полосатых обоях, а потом и всю дедову комнату в серой 

предрассветной мгле» [151, с. 120]; «край тьмы» [151, с. 121] та ін. Подібні 

картини викликають гнітюче почуття туги, занепаду й безвиході: «<…> на 

самом деле это тесное и темное место огромно, бесконечно, заполняет собой 

все, и ничего, кроме него, вообще не существует. Это была западня, откуда 

не было никакого выхода» [151, с. 120]. 

Подібні болісні картини явно візуалізуються в першій частині 

«Божественної комедії» Данте, що отримала назву «Ад». Настрій безвиході й 

приреченості червоною ниткою пронизує художнє полотно цієї частини 

твору: «…входящие, оставьте упованья...» [35, с. 27]; «Не знаю, кто ты, как 

прошел между / Печальных стран, откуда нет возврата» [151, с. 174]. Опис 

місця, де мучаться грішники, наповнений лексемами з негативною 

конотацією, що повністю йому відповідають: «тьма беззвездная» [151, с. 27], 

«извечная тьма и холод» [151, с. 29], «и я – во тьме, ничем не озаренной» 

[151, с. 36], «окрестная мгла» [151, с. 38], «мгла гнетущая, тьма 

неизреченная» [151, с. 39]; «Тяжелый град и снег, и мокрый гной / 

Пронизывают воздух непроглядный; / Земля смердит под жидкой пеленой» 

[151, с. 42]. 

Лексему «гнилой» використовує і Л. Улицька в сновидінні Олени 
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Георгіївни:«До меня доносилось жужжание чужого разговора, тоскливого, 

гнилого, лишенного смысла. Одно только вялое раздражение, вялый спор ни 

о чем» (курсив наш. – Ю. К.) [151, с. 119]. І якщо в Данте гниття зазнають 

тіла грішників («И мне сказал вожатый: “Здесь гния, / Он до трубы архангела 

не встанет”» [35, с. 45]), то Л. Улицька викриває мотив руйнування на 

метафізичному рівні (якщо навіть розмова є «гнилою», то що ж можна 

сказати про людські душі!). Лексема «гній» («гной») у романі «Казус 

Кукоцького» на експліцитному рівні репрезентує мотив гріха, що заполонив 

душі персонажів. І за гріхи людину чекає розплата – якщо не в земному світі, 

то в тогосвітньому обов’язково. За допомогою міфічних сновидінь 

Л. Улицька намагається донести цю думку до читача: «В одном только я 

почти уверена – все это мне было показано ради того, что там мелькнул в 

толпе теней мой хромой дед с сумрачным лицом. Потом, когда я выросла, 

прочла и Евангелия, и послания апостола Павла, я все возвращалась к этому 

событию, к этой потусторонней встрече и думала, а знает ли апостол, что не 

все мы изменимся, а некоторые не изменятся совсем и навсегда сохранят и 

хромоту, и мрачность, и то, что стоит за этим – грех» [151, 

с. 121].Припущення щодо того, що люди постануть у тогосвітньому житті в 

тому самому образі, що і під час земного існування, ми знаходимо і на 

сторінках дантівського твору: «Затем в мое воображенье хлынул / Распятый, 

гордый обликом, злодей, / Чью душу гнев и в смерти не покинул» [35, с. 268]. 

Повертаючись до аналізу гріха, відзначмо, що обидва автори зі 

сторінок своїх творів намагаються донести до читача думку, що людина за 

свої гріхи, вчинені упродовж короткого земного існування, отримає відплату 

в житті вічному, і горе буде тому, хто не зрозумів цього: «Как там подняться 

не хотел наш взгляд / К высотам, устремляемый к земному, / Так здесь 

возмездьем он к земле прижат» [35, с. 280]. Судячи з того, скільки грішників 

катується і піддається різним мукам в дев’яти колах пекла, далеко не всі 

люди «в этом первом мире, где <…> рождены», замислюються про те, що 

буде з їхньою душею після смерті. 
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Та сама думка репрезентована в романі «Казус Кукоцького». 

Неодноразово в сновидіннях персонажів згадується «замурована» кімната: 

«Возникает ужасное чувство, что какие-то драгоценности лежат в 

замурованной комнате и войти туда невозможно» [151, с. 122]; «ключ от 

всего – в замурованной комнате, в комнате без двери» [151, с. 124]. 

Уважаємо, що в цьому випадку коштовності («драгоценности») на 

символічному рівні ототожнюються з тими моральними принципами й 

нормами, що здатні врятувати людину від вогню вічного; але, на жаль, або 

вони «замуровані» в наших душах, або ми схильні приймати за істину і 

цінність зовсім не те, що треба, надаючи перевагу помилковим (але, з нашого 

погляду, найбільш правильним) орієнтирам: «<…> вот еще картинка раннего 

детства: сижу за большим столом, передо мной огромные тазы с малиной. 

Каждая ягода чуть ли не с яйцо. Я выдергиваю из середки ягоды толстый 

белый стержень, складываю в большую чашку, ягоды бросаю в ведро, как 

что-то негодное, как мусор. А ценность представляют именно эти белые 

несъедобные сердцевинки. Малиной пахнет так сильно, что, кажется, весь 

воздух слегка окрашен ее красно-синим сиянием... Какая-то трудная и 

серьезная мысль во мне ворочается о том, что самое важное может казаться 

другим мусором и отходами. Сон?» [151, с. 113]. 

Образ дверей, який розглядався нами в попередньому параграфі, 

відіграє значну роль і в онейричному просторі роману, оскільки Л. Улицька 

досить часто вводить його в сновидіння своїх персонажів: «Вообще, с 

дверьми и окнами в моих снах много чего связано. Эту первую, наверное, 

самую главную, дверь я увидела очень давно, но не в детстве, уже в 

отрочестве» [151, с. 124]. Така пильна увага, яку автор приділяє дверям, 

пов’язана з тим, що семіотичне значення входу і вікон дуже важливе. 

А. Байбурин, розглядаючи ці об’єкти як граничні, але в той же час такі, що 

забезпечують проникність кордонів, висловлює думку, що «таке 

парадоксальне поєднання ознак, протилежних за своєю суттю, забезпечило їм 

статус особливо небезпечних точок зв’язку із зовнішнім світом і відповідно 
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їх особливу семантичну напруженість» [8, с. 135]. 

Оскільки двері є кордоном між двома світами, своєрідним порталом, 

вони наділені високим ступенем семіотичності, символізуючи перехід з 

одного стану в інший: «<…> все, видимое в этом проеме, было иным: и 

воздух, и вода, и люди, там обитающие. Нестерпимо хотелось туда войти, но 

пространство проема было враждебно и не пускало. Враждебность его была 

так велика, что и пытаться не стоило. Я отошла» [151, с. 135]. Відкриті двері 

корелюють з можливістю звільнення, адже «Христос каже: “Я – двері”» [81, 

с. 67]. 

Двері в сновидіннях персонажів зображені в різних варіаціях: 

– передбачувані, але невидимі: «Ей нужно было найти какой-то адрес, 

но не было видно не то что номеров, но даже и дверей, где эти номера могли 

быть написаны» [151, с. 152]; 

– не тідвері, щобулипотрібні: «Она проходила мимо дверей и с первого 

же взгляда понимала: не тот» (знак на дверях. – Ю. К.) [151, с. 274]; 

– двері-отвір: «Еще с дверью было вот что. Она вела из одного 

помещения в другое. Впрочем, ни стены, ни чего другого, похожего на 

препятствие между этими двумя помещениями, не было. Только дверь. Не 

дверь даже, а дверной проем» [151, с. 124]; 

– двері в скелі (мабуть, один з найбільш семантично концентрованих 

образів): «Дверь эта была в скале, но прежде я увидела скалу из 

ослепительного свежего известняка. <…> Потом как будто перестроился мой 

взгляд, подкрутили какой-то винтик, легкая волна прошла по поверхности, и 

я увидела вырубленную в скале дверь с нанесенным на нее рельефом» [151, 

с. 124]. 

Образ скелі із входом в неї неодноразово презентований в художньому 

просторі «Божественної комедії»: 

«Вот и кругом идущая скала, 

А вот и самый вход, подобный щели» [35, с. 228]; 
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«Мы подошли, и где сперва для взгляда 

В скале чернела только пустота, 

Как если трещину дает ограда, 

 

Я увидал перед собой врата, 

И три больших ступени разных цветом» [2835 с. 229]; 

 

«Мы двинулись в дорогу, и тогда 

В горе открылась выемка, такая, 

Как здесь в горах бывает иногда» [35, с. 219]. 

Дж. Тресіддер стверджує, що «скеля – найбільш часто вживана 

Біблійна метафора міцності, її прирівнюють до живої сили Бога. Одне з 

алегоричних імен Христа – “Скеля віків”, джерело вічного життя. Сама 

християнська церква була заснована апостолом, якого Христос нарік Петром 

(грецьке “petros” – камінь, “petras” – скеля)» [146, с. 336]. Аналогічної думки 

щодо трактування цього символу дотримується і Керлот, розглядаючи скелю 

як «житло Бога» [60, с. 472]. 

Ознайомившись з визначенням семіотичного значення поняття «скеля» 

в різних словниках і енциклопедіях, ми виділяємо загальні характеристики, 

виокремлені різними вченими: скеля – це сила, притулок, стійкість, символ 

святого Петра [81, с. 304]; Христос –  «Скеля віків» [146, с. 219]; скеля – 

житло Бога [60, с. 472]. Отже, можна припустити, що входження в будь-який 

простір, наявнийу скелі, на імпліцитному рівні корелює з попаданням в світ 

Бога, у світ світла й чистоти. Але в житло Бога можна потрапити не всім і не 

відразу, до цього потрібно бути готовими. 

Саме ця думка репрезентована в одному зі сновидінь Олени Георгіївни 

в романі «Казус Кукоцького»: «Дверь готова была отвориться, даже как 

будто тень пробежала по щели проема в скале – мне предлагали туда войти. 

Но я испугалась, и дверь, почуяв мой страх, снова обратилась в рельеф на 

белой скале, и он становился под моим взглядом все более плоским, зарастал 
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белым мясом камня, пока совсем не исчез. 

Я не готова была туда входить. Но ничего невозвратного, окончательно 

упущенного в этом не было. Просто – не готова. Пока не готова. 

Мне как будто было сказано: уходи. Пусть твой страх истратится в 

житейских испытаниях. А когда твоя боль, тоска, жажда понимания превысят 

страх, приходи снова. 

Приблизительно такое я услышала у двери. И сказано было 

ласково»[35, с. 231]. 

Сновидіння, що були розглянуті вище, із властивою їм символічністю 

стосуються таємниці великого переходу. Але ідейна наповненість 

онейричного простору роману цим не обмежується. В аналізованому творі (і 

не тільки на рівні онейричного простору) нами відзначено 

взаємопроникнення канонічних і апокрифічних пластів. Наприклад, 

онейричний простір роману включає сновидіння, у яких передбачається 

майбутнє. У народі такі сни називають «віщими» снами. Подібні епізоди в 

романі найбільш привабливі для читача невибагливого, не знайомого ані з 

Біблією в цілому, ані з Євангеліями. Згідно з християнськими уявленнями, 

тлумачення снів і віра в сновидіння є гріхом, і священнослужителі досить 

часто звертаються до парафіян з проханням не вірити сновидінням, а 

покладатися тільки на волю Божу. Але людину вабить містика сновидінь, їхні 

хитромудрі сюжети й складні перипетії. Після таких снів людина нерідко 

відчуває гнітючу тривогу й нічим не мотивований страх. Тому люди досить 

часто звертаються до сонників і тлумачних довідників сновидінь, щоб 

відкрити завісу таємниці, прозріти майбутнє. 

В одному із численних сновидінь Олени, описаних у романі, до героїні 

прийшла її покійна бабуся. Це було не вперше, але якщо в попередніх 

сновидіннях вони мило розмовляли й пили духмяний чай, то цього разу все 

було інакше. На ній не було ошатної сукні з накрахмаленим 

мереживнимкоміром, у цьому сні бабуся була дивно одягнена: «в берете, 

поверх которого был покрыт большой деревенский платок, в пальто с 



88 
 

большими аккуратными заплатками», «в руках у нее был большой мешок» 

[151, с. 133]. Іншими словами, вона була одягнена для далекої подорожі. І як 

кожен, хто збирається в далеку дорогу, вона складала в свій мішок все 

необхідне для подорожі: «Три ложки, три чашки, три тарелки. Кастрюлька, 

сковородка и ковшик для детской каши. Потом положила туда же соль и 

крупу» [151, с. 133]. Здається дивним, що вона збирає по три предмети, адже 

на той момент в родині було четверо: Олена, її чоловік Антон, дочка Таня і 

Василиса. Можна припустити, що в цю «дорогу» підуть не всі. Через три 

місяці у зв’язку з початком Другої світової війни почалася евакуація заводу, і 

Антона призвали на фронт, а Олена, Таня і Василиса, дійсно, пішли своєю, 

окремою від нього дорогою. 

В іншому сновидінні Олені Георгіївні наснилося, що вона йде по 

«красной, сухой почве, каменистой, пыльной». Враження незвичайності 

зображеного місця підтримується наявністю «странных растений» з 

«острыми и подвижными колючками», схожими на «синее железо». Але суть 

сновидіння зводиться не просто до подорожі по якомусь незвичайному 

місцю, Олена Георгіївна намагається наздогнати свого чоловіка Антона: «Ну 

вот, он уходит, а я спешу за ним и удивляюсь, почему он не остановится, не 

подождет меня. Тем более что кактусы эти, хоть и стоят на месте, как 

полагается растениям, но, как я ни стараюсь держаться от них подальше, 

цепляют меня своими когтями и царапают... И расстояние между нами все 

увеличивается, хотя я-то иду быстро, а он очень медленно» [151, с. 135]. 

Неможливість наздогнати його, наявність всіляких перешкод (дерева-

кактуси, гострі колючки, які намагаються зачепити Олену), безсумнівно, не 

віщують нічого доброго: «<…> погибнет на войне», – перше, що прийшло 

героїні в голову. У певному сенсі так і сталося: чи то в результаті плутанини, 

чи то через інші причини вона отримала похоронку з повідомленням про 

загибель чоловіка на фронті. Багато років по тому стало відомо, що Антон не 

загинув на війні, а помер через двадцять років в Південній Америці. У будь-

якому випадку сновидіння, що віщувало зникнення Антона з її життя, 
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втілилося в реальність. 

Ще один момент, що привернув нашу увагу, – це мотив дороги й 

подорожі, який є панівним елементом онейричного простору роману, і 

розглянутий вище сон Олени – яскравий тому приклад. Особливо важливим 

для нашого дослідження є той факт, що в цих онейричних подорожах 

персонажі часом не знають, куди і навіщо вони йдуть: «…надо было отнести 

куда-то нечто важное» (курсив наш. – Ю. К.) [151, с. 152]. У своїх спробах 

знайти те, що їм потрібно, вони «оббегают километры коридоров» 

[151, с. 274]; найчастіше вони самотні: «<…> всю ночь бедная Таня 

поднималась по пустым лестницам, искала переходы и лифты»[151, с. 152]. І 

якщо навіть уві сні присутня рідна людина, то сновидіння від цього легшими 

й приємнішими не стають. Це не легка прогулянка, а привід для переживань і 

хвилювань (як було уві сні Олени, де вона не могла наздогнати Антона): 

«<…> он все удаляется, и в последний момент я вижу его уже не пешим, а 

всадником. И он очень ловко скачет между деревьями, пока не исчезает 

окончательно» [151, с. 135]. Часом персонажі у своїх ірреальних подорожах 

намагаються знайти чиєїсь допомоги, але безуспішно. Саме це ми 

спостерігаємо в єдиному наявному в романі сновидінні Тетяни:«<…> все, кто 

попадался навстречу, то ли боялись, то ли вредничали – никто не хотел с ней 

говорить…» [151, с. 152]. 

Сновидіння, що засновані на подорожах персонажів, відмічені 

глибоким символізмом. Ірреальні подорожі в романі репрезентують ідею 

пошуку, і кожен з подорожніх шукає щось своє. 

Розгляньмо докладніше вже згадуваний нами сон Тетяни. Сон цей 

наснився їй, коли вона була ще дитиною, але в ньому була закодована 

важлива інформація про її майбутнє: «Ей нужно было найти какой-то адрес, 

но не было видно не то что номеров, но даже и дверей, где эти номера могли 

быть написаны» [151, с. 152]. Уважаємо, що пошуки якоїсь «адреси» на 

імпліцитному рівні символізують пошуки життєвого орієнтиру, утраченого 

героїнею в дорослому житті. «Дверей», за якими Таня могла б знайти якусь 
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точку опори після краху свого світу, після того, як «она выходила целую 

теорию отрицания мира, дурацкого, бредового, поганейшего мира, жить по 

законам которого она решительно отказывалась» [151, с. 202], не було видно. 

У своєму сновидінні Таня зустрічає різних людей, але вони не хотіли й не 

могли нічого їй підказати щодо її пошуку. Усе це свідчить про те, що ніхто, 

крім самої людини, не може допомогти їй віднайти життєву опору, відшукати 

своє місце й призначення в цьому світі, установити певні моральні цінності й 

орієнтири. Таким чином, Л. Улицька, зображуючи подібні епізоди, дає 

зрозуміти своєму читачеві, що ніхто не в змозі зробити правильний вибір за 

тебе, тільки в тебе є право вибору життєвої концепції, але і відповідальність 

за цей вибір також за тобою. 

Тепер звернімо увагу на подорож Олени Георгіївни і на те, що саме 

вона шукає: «Она проходила мимо дверей и с первого взгляда понимала: не 

тот. <…> Она уже оббежала километры коридоров и чувствовала, что 

нужный знак вот-вот появится. И действительно он нашелся, и она открыла 

дверь» [151, с. 274]. Усі сновидіння Олени Георгіївни, так само, як і це, 

зводяться до пошуку сенсу буття. На відміну від Тані, в своєму сновидінні 

Олена Георгіївна чітко бачить двері; єдина проблема полягає в тому, що вона 

не може знайти серед них потрібні. Олена Георгіївна виховувалася бабусею в 

православ’ї, завдяки їй вона ознайомилася з Біблією і Євангелієм. 

Ураховуючи отримані знання й почуте від когось, вона мала деяке розуміння 

того, що таке життя й смерть. Хоча в містичній другій частині роману стає 

зрозумілим, що не всі її уявлення відповідають дійсності: «Все было 

совершенно правильно, хотя и совсем не похоже на то, к чему она так долго 

готовилась. Все происходящее не соответствовало ее забытым теперь 

ожиданиям, шло вразрез и с лубочными представлениями церковных старух, 

и со сложными построениями разнообразных мистиков и визионеров, но зато 

согласовывалось с ранними детскими предчувствиями» [151, с. 217]. 

«Кілометри» подорожей символізують наполегливі пошуки відповідей на 

питання, що тривожать героїню: «Що є істиною?», «У чому сенс життя?», «У 
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чому полягає таємниця смерті?», «Що чекає людину після смерті?», «Чи є 

зв’язок між земним і безтілесним буттям?» та ін. 

Мотив подорожі, розглянутий нами вище, відображає ще одну 

смислову паралель з дантівським твором. Головний герой поеми Данте, 

утративши стійкість у житті після смерті коханої Беатріче, також намагається 

заново осягнути сенс буття. Зазначмо, що кореляційною ланкою для обох 

творів є подорож в ірреальному світі. Але якщо герой «Божественної 

комедії» в кінці твору здійснює духовне сходження до істини, отримує 

відповіді на всі свої питання, то з головною героїнею роману «Казус 

Кукоцького» Танею ситуація інша: Л. Улицька не дає явного завершення її 

«подорожі»: у сновидінні героїні питання про пошук потрібної «адреси» 

залишається відкритим. Читач, який має свою систему цінностей, так би 

мовити, через призму свого світовідчуття можесамостійно зробити висновок 

щодо успіху Тетяниних пошуків. Простежуючи Тетянин життєвий шлях, 

читач повертається до сну героїні і дає відповідь на це запитання.  

З метою формування цілісної картини онейричного простору роману 

Казус Кукоцького» розгляньмо ще одне сновидіння Олени Георгіївни – 

«очень простой сон – вода» [151, с. 304]. Відомо, що вода є символом, що 

наділений надзвичайно високим ступенем семіотичності. У багатьох 

довідниках і енциклопедіях можна знайти досить широке його трактування. 

Більшість поглядів дослідників сходиться в тому, що вода – це символ 

відродження, оновлення, очищення і безсмертя. Наприклад, Дж. Тресіддер 

розглядає воду як метафору духовної їжі і порятунку і на підтвердження 

цього цитує Євангеліє від Іоанна (4: 14): «А хто буде пити воду, яку я дам 

йому, той не буде жадати довіку» [146, с. 44]. 

Але щодо символічності, то вода наділена не тільки позитивною 

конотацією, вона єдуальним символом (не випадково у фольклорі 

зіставляється «жива» й «мертва» вода). З одного боку, як джерело життя вона 

протиставлена смерті. З другого – є провідником в інший світ (згадаймо 

обмивання небіжчиків або обряди, коли померлих опускали в річку, бо 
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вірили, що її води доставлять покійника в світ мертвих; у давньогрецькій 

міфології річка Стікс, через яку Харон переправляє душі померлих, та річка 

забуття Лета належать до підземного царства Аїда). Оскільки вода є 

посередником між вогнем і повітрям, Керлот на асоціативному рівні 

розглядає її як посередника між життям і смертю, відзначаючи, що вона є 

«двостороннім, позитивним і негативним, потоком творення і знищення» 

[60, с. 117]. 

Повертаючись до сновидіння Олени Георгіївни, пов’язаного з водною 

стихією, відзначмо, що його суть полягає в тому, що Олена занурюється у 

воду: «“Теперь я утону, – поняла она в тот момент, когда погрузилась в воду 

с головой. Задержала выдох, потом медленно через нос выпустила последние 

остатки теплого воздуха и увидела, как они гроздью пузырьков ушли вверх. – 

Как же глупо тонуть, когда все так хорошо кончилось...” 

Когда задерживать вдох стало невозможно, она открыла рот и впустила 

в себя воду. Но то ли вода была не совсем водой, то ли она – не совсем собой, 

только ничего страшного не произошло, она не захлебнулась, хотя и ощутила 

сначала в горле, а потом в груди прохладное течение. 

Она нырнула – и поплыла. Вода проникала сквозь тело, и это было так 

же естественно, как если бы это был воздух» [151, с. 305]. 

На наш погляд, ключовим моментом у цьому сновидінні є саме 

занурення у воду, адже, згідно з трактуванням Купера, це «означає шукати 

секрет життя, його кінцеву таємницю» [81, с. 39]. 

Отже, проведений аналіз онейричного простору роману «Казус 

Кукоцького» дає змогу підсумувати: онейричний простір твору відіграє 

принципово важливу роль у формулюванні й вирішенні екзистенційних 

проблем. Простір сновидінь наділений глибоким символізмом, а прийом 

деталізації, що є характерною рисою авторського стилю письменниці, 

допомагає розкрити сакральні істини земного буття людини, яке на сторінках 

роману постає як підготовка до життя вічного. 
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2.4. Роль позасюжетних елементів у вирішенні 

екзистенційних проблем 

Під час аналізу композиції твору необхідно звертати увагу на місце і 

роль позасюжетних елементів (якщо такі є). Позасюжетні елементи не 

розвивають дію, у них «нічого не трапляється, а герої залишаються в 

попередніх положеннях» [45, с. 99]. Але незважаючи на це вони можуть 

відігравати важливу роль у розкритті характерів героїв, визначенні 

перспектив розвитку сюжету і в цілісному розумінні ідейної складової твору. 

До позасюжетних елементів належать опис, авторські відступи і вставні 

епізоди, які називають ще вставними новелами або вставними сюжетами. 

Характеризуючи ці поняття, спиратимемося на запропоновані А. Єсіним їхні 

трактування. Зокрема: 

«Опис – це літературне зображення зовнішнього світу (пейзажу, 

портрету, світу речей тощо) або стійкого життєвого укладу, тобто тих подій і 

дій, які відбуваються регулярно, день у день і, отже, також не мають 

відношення до руху сюжету» [45, с. 99]. 

«Авторські відступи – це більш-менш розгорнуті авторські 

висловлювання філософського, ліричного, автобіографічного та іншого 

характеру; при чому ці висловлювання не характеризують окремих 

персонажів або взаємин між ними» [45, с.  99]. 

«Вставні епізоди – це відносно закінчені фрагменти дії, у яких діють 

інші персонажі, дія переноситься в інший час і місце тощо» [45, с. 99]. 

Ми вже розглядали сон як один з позасюжетних елементів, аналізували 

його роль у розкритті ідейного задуму твору. Звернімося до аналізу вставної 

новели, яка, на наш погляд, є ключем до розуміння цілої низки питань 

екзистенційного характеру, що порушуються в романі. Не випадково вона 

сповнена алегорій, метафорта біблійних алюзій, наявність яких поглиблює 

філософську й релігійну проблематику твору в цілому. 

Дослідники вже звертали увагу на другу, містико-фантастичну частину 

роману «Казус Кукоцького» і висловлювали досить суперечливі судження і 
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щодо її значущості загалом, і щодо її образно-символічного контексту. (Це 

питання знайшло відбиття в параграфі 2.1 цього розділу.) 

Події, що описані у вставній новелі, зводяться до подорожі героїв по 

«неопределенному маршруту, по чахлой белесой пустыне». На перший 

погляд, персонажі, з якими знайомиться тут читач, йомунезнайомі, але в них 

легко вгадуються їхні прототипи – герої основної частини твору: 

«Бритоголовый» – Павло Олексійович Кукоцький, «Новенькая» – його 

дружина Олена Георгіївна, «Иудей» – Ілля Гольдберг та ін. Серед тих, хто 

подорожує, досить дивні люди: «огромная рыхлая женщина», «старик с 

мрачным лицом», «высокая старуха в черном куколе» і «странное существо, 

которое все-таки было скорее человеком, чем животным» [151, с. 220]. Усіх 

їх ведуть по пустелі Іудей і Бритоголовий. На наш погляд, тут можна 

побачити алюзію на біблійну пустелю, якою Мойсей веде народ Ізраїлю в 

Землю обітовану. Аналогічну думку висловлюють А. Козлова і І. Борисенко, 

відзначаючи, що Л. Улицька використовує у вставній новелі «цілий ряд 

християнських образів-символів, алегорій і біблійних алюзій, що 

поглиблюють філософську проблематику роману. <...> В першу чергу, це 

образ пустелі і подорожніх, на яких лежить “загальна печатка дивної 

цілеспрямованості і зосередженості при цілковитій невизначеності руху”, які 

є алюзією до мандрів ізраїльського народу на чолі з Мойсеєм по пустелі з 

надією знайти обітовану Богом землю» [69, с. 79]. 

Як вказує С. Аверінцев, «при євангельських згадках “пустелі” 

необхідно пам’ятати, по-перше, що слово це позначає усілякий безлюдний 

простір, <...> по-друге, що воно насичене символічними конотаціями, 

пов’язаними зістарозаповітною оповіддю про ісход із Єгипту через пустелю: 

це місце одкровення, звернення, покаяння, підготовки до Землі Обітованої» 

[2, с. 215]. Трактування цього символу в різних словниках і енциклопедіях 

має багато спільного і наділено ознаками дуальності. Так, Дж. Купер 

зазначає, що «пустеля символізує самотність і відмову, а також місце для 

роздумів, тихого Божественного одкровення» [81, с. 264]. 
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Подібним чином трактує образ пустелі і Дж. Тресіддер, розглядаючи 

пустелю як «символ безпліддя» і водночас як «місце Одкровення (бесіди з 

Богом)» [146, с. 297]. Таке розуміння цього образу перегукується з 

трактуванням С. Аверінцева і спонукає нас до висновку про те, що, з одного 

боку, це місце безлюдне й безплідне, але з іншого – навпаки, заселене й 

заповнене. А заповнене воно спілкуванням з Богом, каяттям, молитвами й 

любов’ю. Усе це корелює із земною підготовкою до переходу в потойбічний 

світ і дає підстави вважати, що мотив пустелі на імпліцитному рівні виявляє 

мотив покаяння. Крім того, відмічена нами подвійність у символічній 

семантиці образу пустелі дозволяє заздалегідь звернути увагу на наявність 

ще одного мотиву – мотиву бінарності. 

У словнику символів Керлота запропоновано дещо інше формулювання 

символічного значення образу пустелі: «<...> пекуча засуха є кліматом, 

головним чином чистої, аскетичної духовності – умертвіння тіла для 

порятунку душі» [60, с. 426]. На підставі цього ми можемо говорити про 

формуванні в романі мотивного ряду: мотив пустелі – мотив покаяння – 

мотив піску – мотив очищення (оновлення). 

Розгляньмо зазначену кореляцію більш докладно. Пустеля – це місце, 

заповнене піском, він усюди: «Песок медленно перекатывался с места на 

место, тек, как сухая вода, но очертания этой бледной земли почти не 

менялись» [151, с. 215]. Зв’язок мотиву піску і мотиву очищення виявлений 

нами практично у всьому тексті вставної новели на підставі характеристики 

символічного значення образу піску: Дж. Купер і Дж. Тресіддер вказують на 

зв’язок піску з очищенням і чистотою, з урахуванням того, що він 

використовувався під час миття й чищення замість води (див.: [146, с. 275] і 

[81, с. 242]). 

Наведемо приклад з тексту роману, який наочно підтверджує 

кореляцію мотиву піску і мотиву очищення: «Она просунула руки под подол 

рубахи и ощутила грубую шершавость своих ног. Провела ладонями по 

икрам, посыпался песок. Женщина задрала подол и удивилась, увидев свои 
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ноги – они были в грубых трещинах. Кожа около трещин заворачивалась 

розовыми пересохшими трубочками. Она постучала по ним, и они отлетели, 

точь-в-точь как краска со старых манекенов. Она с удовольствием начала 

обскребать эту засохшую краску, из-под которой сыпалась грязная гипсовая 

пыль, и внутри открывалась новая молодая кожа. <…> Руки тоже были 

покрыты сухой пыльной коркой, она потерла их, и выпростались тонкие 

длинные пальцы, без утолщений на суставах, без выпуклых темных вен, – 

как из перчаток... “Как славно, – подумала она. – Я теперь как новенькая”. 

<…> Она провела рукой по лицу, по волосам – все свое, и все изменившееся» 

[151, с. 216]. Усі ці «нарости» на метафоричному рівні репрезентують гріхи й 

пороки, якими людина «обростає» за час свого земного буття. 

Стосовно гріховного тягаря людини відзначмо, що досить часто ті, хто 

подорожували, були «обтяжені» сумками та іншим вантажем. Були й дві 

жінки, прикуті одна до одної: «Когда они шли, то причиняли друг другу боль 

каждым шагом, а когда садились на привале, то вместо передышки они 

начинали немедленно перетягивать к себе этот шарик, каждым движением 

вгрызаясь цепью все глубже в раны» [151, с. 262]. Розглянутий епізод доволі 

чітко візуалізує згубну залежність людини від земних пристрастей, 

відсутність смиренності й любові. Дві скуті жінки, які стали заручницями 

одна одної, вочевидь, у земному житті не знайшли в своїх серцях милосердя і 

любові, щоб примиритися і поступитися чимось. І ось у такому стані 

несвободи – від гніву і ненависті – вони перетнули межу земного життя, але і 

в безтілесному існуванні на них чекає продовження страждань. Отже, 

Л. Улицька нагадує своєму читачеві про каяття і прощення, про те, наскільки 

важливо позбутися тягаря гріхів саме в земному житті, адже у вічності вже 

нічого змінити не можна. 

Між тим найсуттєвішою перепоною на шляху покаяння є те, що люди 

не усвідомлюють неправильність, ущербність своєї життєвої концепції, не 

помічають, а можливо, не бажають помічати своїх помилок, і в романі ця 

думка репрезентована через мотив глухоти і сліпоти: «<…> рот его не 
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прорезан как следует, уши тоже толком не прорисованы, едва намечены 

зачаточные брови и под ними подслеповатые глаза» [151, с. 240]. Такий опис 

одного з містичних персонажів яскраво ілюструє людську сутність: ми 

залишаємося глухі й німі до доброти і чеснот, не бачимо тієї праведної стезі, 

якою потрібно йти протягом земного життя, у наших душах морок. 

Мотив очищення надзвичайно важливий для нашого дослідження, 

оскільки безпосередньо пов’язаний з проблемою життя і смерті. 

Найбільшважливим для очищення є земне життя, оскільки воно – «лише 

початок, лише підготовка до того, що чекає нас після смерті тіла. Розпочате 

тут триватиме там; ймовірно, на нас чекає і якась відплата за скоєне в 

земному житті» [2, с. 170]. 

Багато дослідників посмертного досвіду й потойбічного світу 

висловлюють думку, що останні хвилини земного життя людини дуже 

важливі, бо дають змогу покаятися в гріхах і очистити душу. Наприклад, 

Є. Шевчук у книзі «Життя за порогом життя» стверджує, що: «дуже важливо 

перейти поріг у стані беззлобності, умиротворення і спокою, не несучи з 

собою жодної темної плями на своїй совісті» [164, с. 79]. Подібний погляд 

простежується і в тексті вставної новели: «Все было совершенно правильно, 

хотя и совсем не похоже на то, к чему она так долго готовилась» (курсив 

наш. – Ю. К.) [151, с. 217]. Звернімо увагу й на широко відому ідею про те, 

що «страждання в нашому короткому земному житті якоюсь мірою очищає 

душу і допомагає її підйому в безтілесному вічному житті» [55, с. 235]. (Вона 

втілюється і в літературі; згадаємохоча б роман Ф. Достоєвського «Злочин і 

кара», абовідомі рядки Б. Окуджави: «А душа, уж это точно, ежели 

обожжена, / справедливей, милосерднее и праведней она» [108, с. 207]). 

У тексті другої частини роману виявляється дуалізм мотиву очищення. 

Вище ми зосередили увагу на духовному аспекті, але тут має місце також 

очищення фізичне, пов’язане зі зникненням недоліків і неповноцінності: 

«Все физические неудобства ее существования, связанные с опухшими 

проржавелыми суставами, осевшим и искривившимся позвоночником, 
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отсутствием зубов, слабостью слуха и зрения, вялостью кишечника, – все это 

совершенно исчезло, и она наслаждалась легкостью собственного шага» [151, 

с. 217]; «Хромому сделали ногу» [151, с. 252]; «Там-то без грамоты была, а 

здесь открылось» [151, с. 275] та ін. Подібна думка висловлюється і в 

«Тибетській Книзі мертвих»: «Навіть якщо за життя ти був сліпим, глухим 

або кульгавим, то тут, в посмертному світі, твої очі побачать образи, вуха 

почують звуки, і всі інші органи відчуттів будуть неушкоджені, сприйнятливі 

й досконалі» [141, с. 99]. 

Однак не всі зможуть в загробному світі очиститися від душевних і 

фізичних недуг. Як зазначає Є. Шевчук, «душа, що перетнула земну межу з 

незагоєними ранами – зі своїми пристрастями, залишається там в страсному, 

хворобливому стані і, незцілена на землі, вже тут не може позбутися своїх 

пристрастей» [164, с. 428]. Подібним прикладом у романі є образ ляльки-

Манекена, який, на відміну від інших персонажів, поза межами свого земного 

буття зберіг фізичний недуг: його час від часу мучили напади, схожі на 

епілептичні, які, немов голки, «вонзались ему в лоб» [151, с. 253]. Є. Шевчук 

висловлює думку, що «як невилікувана хвороба розвивається все більш і 

більш, так за гробом пристрасний стан душі за законом життя буде все більш 

і більш розвиватися, доходячи до страхітливих розмірів» [164, с. 428]. Схожа 

думка відображена і в романі Л. Улицької: «Эти злые, летящие в него из 

неведомой дали иглы, или пчелы, или пули, множились, и казалось, что 

каждая из них нацелена в какую-то одну, особенно нежную и болезненную 

часть тела – в глаз, в горло, в живот, в пах... Каждая взятая на прицел точка 

становилась как бы самостоятельным членом и испытывала тоскливое 

ожидание, все нарастающий ужас, и все эти отдельные чувства каждого 

органа перемножались, росли космически и неохватно, так что страх 

Манекена намного превышал его собственные размеры, и, чтобы вместить в 

себя этот беспредельно расширяющийся ужас, он становился огромным, 

гораздо больше себя самого, больше самого большого, что может 

представить себе человек. <…> И чем сильнее было это безумное 
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расширение, разбегание тела, тем острее было желание сжаться в песчинку, 

уничтожиться...» (курсив наш. – Ю. К.) [151, с. 254]. 

Під час аналізу вставної новели особливий інтерес становить 

використання письменницею символічного образу кулі («шара»). Коли Іудей, 

Бритоголовий і Новенька потрапили в містичний «садик для безымянных 

детей» [151, с. 236], вони побачили озеро, наповнене іскристими кулями, 

«его синяя вода была подвижной и искрилась» [151, с. 236]. Це озеро було 

«садком младенцев», а «прозрачные голубоватые шары» – їхніми душами 

[151, с. 237–238]. Зображення в романі дитячих душ у вигляді куль має 

релігійно-філософський підтекст, адже ще в «неоплатонічній філософії душа 

виразно пов’язується з формою сфери» [60, с. 587]. Звернімо увагу на те, що 

Л. Улицька використовує образ кулі як дуальний символ – як «символ 

майбутнього» [169, с. 536] і як «вічність» [81, с. 387], що на імпліцитному 

рівні корелює з уявленнями письменниці про безсмертя душі. 

Дж. Купер користується поняттям «сфера» [81, с. 387]. (На 

синонімічність названих понять указує словник синонімів російської мови 

[129, с. 554].) У зв’язку із цим інтерес для нашого дослідження викликає 

семантичне визначення символу сфери, відображене в енциклопедії символів 

Дж. Купера. Цей образ є комбінацією полісемантичних конотацій: 

1) «Досконалість, сукупність усіх можливостей в обмеженому світі» 

[81, с. 322]: «Шар чуть качнулся, слегка дернулся, начал было неуверенное 

движение вверх, но, как будто испугавшись чего-то, снова приник к ладони. 

– Боится, маленький, – со счастливой улыбкой сказала Катя. – Им 

сейчас страшно очень... Трудиться идут. Кто на подвиг, кто на подлость... 

Но этот, этот очень хороший... 

– А есть плохие? – изумилась Новенькая. Катя вздохнула: 

– Да все разные. Есть напуганные, травмированные... А чем больше 

страху они натерпелись, тем больше от них будет зла...» (курсив наш. – 

Ю. К.) [151, с. 238]. 
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Ураховуючи зміст трактування образу кулі, вважаємо, що Л. Улицька 

на імпліцитному рівні репрезентує думку стосовно того, що в людині, в її 

«обмеженій» тілесній оболонці зосереджений потужний фізичний і духовний 

потенціал: «Каждый младенец содержит в себе весь огромный потенциал, он 

представитель всего рода человеческого» [151, с. 339]. Потрібно навчитися 

розпізнавати його і використовувати на благо. 

2) «Заперечення часу і простору; вічність, мир, душа» [81, с. 322]: 

«Катя взошла на легкий мосток, дугой висевший над озером, легла на живот 

и опустила обе руки в воду. Она поболтала немного руками, что-то тихо 

сказала и поднялась, держа в руках нечто, как сперва показалось, стеклянное. 

Оно искрилось. Катя сунула этот слиток света, воды и голубизны в руки 

Бритоголовому. Он принял это в сомкнутые ладони и прошептал: 

“Ребенок...”» (курсив наш. – Ю. К.) [151, с. 236]. 

Л. Улицька не випадково зображує дитячі душі саме у вигляді кулі, це 

має глибокий символічний підтекст. Письменницю приваблює людська душа 

(яка, як зауважує Керлот Хуан Эдуардо, «пов’язується з формою сфери» 

[60, с. 587]), з її незвіданими глибинами і таємницями. Як ми зазначали 

раніше, на думку письменниці, лише позатілесне буття варте уваги, бо єдине, 

що має значення, – це вічність. 

3) «Циклічний рух, оновлення» [81, с. 322]: «Шар легко оторвался от 

ладони и, как пузырек воздуха в воде, поплыл вверх, покуда не достиг какой-

то невидимой преграды, возле которой замедлился, уперся в нее, с усилием 

пробил и исчез, оставив после себя звук лопнувшей пленки и унося в 

сердцевине своего существа воспоминание о преодолении границы раздела 

двух сред...» [151, с. 238–239]. 

Стосовно циклічності під час аналізу роману «Казус Кукоцького» ми 

доходимо висновку, що Л. Улицька є прихильницею теорії реінкарнації душі, 

і це підтверджує, насамперед, вставна новела. Письменниця асоціює 

оновлення з народженням дитини. Ця ідея репрезентована і в основній 
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частині роману:«<…> обещано было обновление всей жизни через ребенка, 

который будет его и Илюшиным внуком» [151, с. 395]. 

Отже, полісемантичний образ кулі, який використовує авторка, є одним 

зі способів втілення екзистенційної проблематики в межах досліджуваного 

роману. 

Особливий інтерес для нашого дослідження становить мотив переходу, 

репрезентований у вставній новелі через образ мосту, який персонажі мають 

перейти в кінці своєї подорожі: «Песчаная пустыня закончилась. Они 

остановились на краю заполненного серым туманом гигантского провала. 

Где-то вдали мерещился другой берег, но это могло быть и оптическим 

обманом...» [151, с. 238–278]; «“Мы пойдем по мосту. Подойдите к краю”. 

Опасливо шагнули. Вытянули шеи – никакого моста не было. “Вниз, вниз 

смотрите”, – и люди увидели в сером тумане провала металлические 

конструкции, вырастающие из неведомой глубины» [151, с. 280]. 

Слово «перехід» має значення і проходу, і перетворення. Як вважає 

Дж. Купер, «прохід – зміна одного плану існування на інший» [81, с. 260]. У 

вставній новелі простір до переходу і після нього значно різниться. Не 

випадково А. Козлова та І. Борисенко відзначають, що «подорож героїв 

інобуттям можна поділити на 2 етапи – етап мандрів і перетворення і 

остаточний перехід і зміна», де Л. Улицька використовує біблійний мотив 

дороги до Нової Землі [69, с. 78]. 

Під час своєї подорожі-перетворення персонажі не бачили ні ознак 

світил, ні вказівок щодо сторін горизонту, усе було одноманітним і 

монотонним. Світ же, який очікував тих, хто зміг перейти через міст, був 

насолодою для очей, це був «бездоганний» світ, у якому є сонце, «где есть 

запад и восток, север и юг и, в конце концов, верх и низ» [151, с. 294]. 

Дж. Купер, трактуючи образ-символ проходу, зазначає: «Символіка 

“важкого проходу” пов’язана з переходом від профанічного до священного, з 

поверненням до раю, з набуттям більш високого рівня свідомості» (курсив 

наш. – Ю. К.) [81, с. 260]. У вставній новелі виявляється смисловий зв’язок 
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переходу з перетворенням, адже тільки змінившись, очистившись, тобто 

зазнавши духовного перетворення, можна подолати перехід. 

У вставній новелі є епізод, що корелює з подібними уявленнями: 

«Новенькая довольно успешно продвигалась вперед» [151, с. 285]; «Хуже 

всех пришлось Манекену. Он лежал, крепко уцепившись за широкий рельс 

на уровне его груди, согнутыми ступнями упираясь в шаткую вертикаль, а 

все его громоздкое туловище было распластано в пустоте...» [151, с. 281]; 

«Манекен пытался подтянуть ноги и лечь своим громоздким телом на рельс, 

за который держался окаменевшими пальцами, но не хватило сил, и руки, 

устав от напряжения, разгибались, грудь ползла вниз, и он повис на одних 

напряженных кистях...» [151, с. 283]. Не витримавши подібного напруження, 

він зірвався і полетів вниз. «Несмотря на легкость и медлительность падения, 

удар был сокрушительным. Разбитый на куски, он лежал в каменном русле 

давно иссохшей реки, между остатками древних лодок, окаменевшими 

раковинами и двумя непарными кроссовками» [151, с. 283]. Манекен, який 

був на землі жорстоким і безжальним вбивцею, не пройшов випробування 

мостом і отримав відплату й кару за всі тяжкі гріхи, що були вчинені на 

землі. Отже, є підстави стверджувати, що образ мосту, який використовує 

Л. Улицька, імпліцитно пов’язаний з мотивом розплати. 

Міст є «з’єднанням двох світів: смертних і смерті, життя і безсмертя» 

[81, с. 210]. Завдяки своїй дуальній природі, символ мосту в другій частині 

роману «Казус Кукоцького», як і образ-символ пустелі, виявляє мотив 

бінарності. 

Дж. Купер вважає, що «символізм моста також включає в себе людину-

посередника, центральну або аксіальну позицію між Небом і Землею» [81, 

с. 211]. Подібний образ використаний і у вставній новелі. Таким 

посередником тут виступає Бритоголовий: «Бритоголовый проявлял 

цирковое проворство, перепрыгивая с трубы на трубу, меняя уровни. Он 

подбирался к каждому, слегка касался руки, головы, плеча. Что-то говорил, 

объяснял, упрашивал. Был ласков и убедителен <…> Слова его обладали 



103 
 

повышенной действенностью, и люди, сперва замершие в тех нелепых позах, 

в которых поймала их конструкция, понемногу зашевелились» (курсив наш. 

– Ю. К.) [151, с. 282]. Прототипом образу Бритоголового у вставній новелі є, 

як ми вже зазначали, Павло Олексійович Кукоцький, який у художньому 

просторі роману постійно намагається допомогти не лише своїм пацієнтам 

(саме завдяки йому чимало подружжів знайшло омріяне щастя батьківства), а 

і жінкам загалом (він виступав за легалізацію абортів, щоб знизити 

смертність серед жінок через підпільне переривання вагітності). Так само і 

Бритоголовий під час надзвичайно складного переходу не полишав нікого, а 

допомагав як міг. Звичайно, мова йде не про фізичну допомогу, адже кожен 

повинен був самостійно впоратися із цим випробуванням, а про моральну 

підтримку, що мала неабияке значення для всіх подорожніх. 

Бритоголовий як людина-посередник прагнув, щоб усі його підопічні 

пройшли цей складний міст, і із цією метою перед переходом він приніс 

«ворох бело-желтого тряпья» і попросив всіх надіти рукавиці й бахіли: 

«<…> у рукавиц были длинные тесемки на запястьях, холщовые чулки 

завязывались под. коленями» [151, с. 279]. Усе це потрібно було для того, 

щоб якось полегшити важкість переходу: «Она (Новенькая. – Ю. К.) села в 

растерянности. Смотреть вниз было страшно. Она подняла голову и 

посмотрела наверх. Поверху шла почти параллельная цепь площадок, их 

несущие опоры оказались довольно близко, и она решила, что, отдохнув 

немного, попробует сменить маршрут. <…> она обхватила шершавый 

металлический шест и, прижимаясь к нему всем телом, полезла вверх. 

Холщовые чулки и рукавицы защищали ее от прикосновения холодного 

металла» (курсив наш. – Ю. К.) [151, с. 286]. Ми вважаємо, що в цьому 

фрагменті втілена біблійна алюзія до проходження митарств блаженною 

Феодорою. Розглянемо її детальніше і спробуємо обґрунтувати свою думку. 

Згідно з тлумачним словником Д. Ушакова, «митарство – страждання, 

мука (як фізична, так і моральна), випробування <...>» [144]. Проходження 

митарств і проходження мосту на символічному рівні мають єдине емоційно-
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смислове навантаження: «На митарствах душа в присутності ангелів і 

демонів, перед оком всевидючого судії, випробовується у всіх своїх 

нерозкаяних справах, словах і думках» [135, с. 4]. Схожа ситуація 

спостерігається і при проходженні мосту героями роману «Казус 

Кукоцького», про що йшла мова раніше. 

Але є ще одна обставина, що допомагає встановити означену 

кореляцію. Коли прп. Феодора померла, до її душі спустилися біси «в образі 

ефіопів» і хотіли забрати її душу із собою за її гріхи. У цей час з’явився 

св. Василь і став на захист спочилої душі: «<…> він вийняв з-під свого одягу 

мішечок, чимось наповнений (думаю, що в ньому було чисте золото) і дав 

його святим янголам» [135, с. 12]. Цей мішечок повинен був допомогти 

прп. Феодорі під час проходження митарств. Аналогічну функцію виконують 

полотняні рукавиці й бахіли під час проходження моста героями вставної 

новели в романі «Казус Кукоцького». 

Звернімо увагу на те, що було в мішечку і що символізують рукавиці і 

бахіли, що допомагають героям роману Л. Улицької долати випробовування. 

Як стверджують дослідники посмертного досвіду, душа вже не в змозі собі 

допомогти, і те, з чим вона прийшла у світ вічний, буде її нагородою або 

покаранням. І все ж душі мають можливість отримати допомогу, пом’якшити 

і вкоротити свої страждання за допомогою молитов людей, що залишилися 

на землі. Тільки вони, підносячи благання про прощення гріхів і прохання 

про дарування Царства Небесного, можуть допомогти в безтілесному житті 

душі. Ще Данте Аліг’єрі в «Божественній комедії» неодноразово вказував на 

дієву допомогу живих у клопотанні за душі покійних, наприклад: «И лишь 

сердца, где милость божья дышит, / Могли бы мне помочь. / В других – что 

пользы, / Небо их не слышит» [35, с. 206]. Та сама ідея втілена і в описі 

митарств прп. Феодори: «<…> подякуй Богові за те, що молитвами 

преподобного отця твого Василія минула ці митарства і більше не відчуєш 

будь-якого зла і не знатимеш страху» (курсив наш. – Ю. К.) [135, с. 28]. Тому 

ми можемо припустити, що бахіли й рукавиці, що мали захистити й 
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допомогти героям пройти міст-випробовування, є нічим іншим, як 

молитвами тих, хто залишився на землі, за спасіння їхніх душ. 

Л. Улицька неодноразово зазначала, що її твори спрямовані на 

подолання страху смерті [149], що притаманний майже кожному. Людина, 

чию душу заполонив цей страх, не бажає прийняти думку про смерть, для неї 

це абсолютний кінець усьому, що їй було так любо й мило, і здебільшого 

такої думки дотримуються атеїсти. Не випадково письменниця зображує у 

вставній новелі такого персонажа, який за життя був невіруючим, і в 

характерній для неї манері вдається до деталізації, щоб якнайповніше 

передати його відчуття: «“Неужели я умер?” – вертлявый его ум, 

старательно бегающий от этого слова, уперся в него с разбегу...» (курсив 

наш. – Ю. К.) [151, с. 287]; «– Скажите, наконец, я что – умер? Бритоголовый 

долгим взглядом уперся в съежившегося Профессора и сказал то самое, чего 

не хотел услышать от него Профессор:– Да, Профессор. Не могу от вас 

более скрывать: вы умерли. 

Профессор содрогнулся, ощутил жгучую, такую знакомую по 

сердечным приступам пустоту в груди. Руки и ноги похолодели» [151, 

с. 287]. Таке сприйняття смерті властиве тому, хто не вірить, що скінченним 

є лише земне життя. Але в романі представлене й протилежне ставлення до 

смерті – як початку нового життя: «– А сами-то вы как, Марья Васильевна? –

 Да мне что сделается, хорошо…» (курсив наш. – Ю. К.) [151, с. 275]. 

Для вставної новели (і для роману в цілому) характерна думка про 

продовження життя після смерті, тільки в іншому просторово-тимчасово 

континуумі: «Профессор содрогнулся, ощутил жгучую, такую знакомую по 

сердечным приступам пустоту в груди. Руки и ноги похолодели. Все эти 

ощущения были явными знаками жизни, и это его успокоило, он засмеялся, 

приложив руку к области сердца: – Вы шутите. А я вот действительно могу 

умереть от подобных сообщений! – Никаких шуток. Но если вам приятнее 

другая формулировка, можете считать, что земная жизнь окончена» (курсив 

наш. – Ю. К.) [151, с. 287]. 
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Смерть несе за собою переміщення в інший простір, який у багатьох 

релігіях і віруваннях представлений бінарними протилежностями – раєм і 

пеклом. Рай описується як ідеальне місце, де «не відчувається ані спеки 

сонячної, ані морозів, ані бур, ані негоди, ані голоду, ані спраги, ані темряви 

нічної. Там немає ані зневіри, ані скорботи, ані печалі, ані стогонів, ані 

зітхань, ані спокус. Немає ані страху, ані відчаю, ані розлуки з ближніми, ані 

смерті. <...> там небо і земля нові; там царство безсмертного і блаженного 

життя, і це життя підтримується водами життя і древом життя» [164, с. 480]. 

Подібний опис раю дається в «Божественній комедії» Данте: 

«“Отцу, и сыну, и святому духу” – 

Повсюду – “слава!” – раздалось в Раю, 

И тот напев был упоеньем слуху. 

 

Взирая я, казалось, взором пью 

Улыбку мирозданья, так что зримый 

И звучный хмель вливался в грудь мою. 

 

О, радость! О, восторг невыразимый! 

О, жизнь, где все – любовь и все покой! 

О, верный клад, без алчности хранимый!» [35, с. 485]. 

Аналогічний опис можна знайти на сторінках вставної новели роману 

«Казус Кукоцького»: «Место это было прекрасным, хотя бы по одному тому, 

что солнце стояло в зените, указывая на полуденный час, и Бритоголовый 

обрадовался, что снова оказался там, где есть запад и восток, север и юг и, в 

конце концов, верх и низ»; «Все вокруг было зелено, мирно и тепло» 

[151, с. 500]. 

Іншими фарбами традиційно зображується пекло, палітра кольорів 

зміщується у бік мороку: «Інфернальні простори замкнені, темні, викликають 

почуття гноблення і жаху <...> Обстановка пекла безплідна і порожня, тут 
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переважають кратери вулканів, зіяючі прірви, нагромадження скель і темні 

ущелини» [47, с. 75]. 

Опис пекла як «похмурого підземного царства, населеного 

нечестивцями, засудженими на вічне страждання» [164, с. 501] у вставній 

новелі відсутній. Але, якщо проаналізувати лексико-семантичну складову 

опису місця, де подорожують персонажі вставного епізоду, то можна 

помітити, що цей простір наділений темною і похмурою семантикою: «Все 

стороны горизонта были затянуты дымкой, и никаких признаков светил в 

небе не было» [151, с. 215], «бледная земля», «сухие растения», «песчаные 

холмы» [151, с. 221], «пустынное место» [151, с. 222], «чахлая белесая 

пустыня» [151, с. 224]. 

Лексеми, які використовує Л. Улицька для опису героїв і їхньої 

поведінки або ситуацій, також наділені мортальною і негативною 

семантикою: «не зола, не угли, а легкий серебристый прах» [151, с. 220]; 

«впал в оцепенение» [151, с. 225]; «любовь до гроба» [151, с. 227]; «дохлое 

дело» [151, с. 229]; «бесчувственное полено» [151, с. 231] і таке інше. 

Звертає на себе увагу і опис місця, куди Іудей привів Бритоголового: 

«Никакого помещения за дверью не было. Огромный амфитеатр, а внизу, в 

глубине смутно виднелась круглая арена. Оба путешественника стояли у 

внешнего края, возле прохода, отлого, без ступеней ведущего вниз, к арене. 

Сначала Бритоголовому показалось, что никаких людей там нет, но потом он 

различил кое-какую публику – сидели все по одному, реденько, на большом 

расстоянии друг от друга» [151, с. 248]. Зображення простору у вигляді 

амфітеатру не є випадковим. На думку М. Ощуркової, витоки подібних 

уявлень слід шукати в давньосхідній традиції, яка зображує пекло як 

«воронкоподібний кратер з концентричними колами, що розділяють різні 

категорії грішників» [106, с. 494]. Дослідниця вважає, що ця традиція 

вплинула на «середньовічні уявлення про структуру пекла, зокрема на ті, які 

відбилися в “Божественній комедії”» [106, с. 494]. 
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Зображення Л. Улицькою у вставній новелі простору у вигляді 

амфітеатру містить алюзію до твору Данте Аліг’єрі. Алюзивність 

простежується і в тому, що у кожного, хто знаходиться в цьому містичному 

просторі, є своє місце: «<…> там стояли массивные каменные тумбы, 

довольно далеко отстоящие одна от другой. – Садись здесь, – предложил 

Иудей. Бритоголовый сел. – Ну что, видно? Бритоголовый увидел в центре 

арены возвышение, а на нем большой матовый шар на отдельном подиуме.–

 Да, шар стеклянный вижу.– А попробуй-ка вон туда пересесть, – попросил 

Иудей, и Бритоголовый пересел в предыдущий ряд и пристроился там на 

каменной тумбе. Видно было то же, но как сквозь чужие очки, все 

туманилось, утратив резкость. – Отсюда хуже, – моргнул Бритоголовый. 

Иудей удовлетворенно кивнул и предложил ему подняться несколькими 

рядами выше. Но оттуда виден был лишь белесый туман. – Вот видишь, 

доктор, я не ошибся, это и есть самое твое место. – И усадил Бритоголового 

на его прежнее место. – Вот это и есть то, что доктор прописал» [151, с. 248–

249]. 

Зі сторінок свого роману Л. Улицька постулює думку, що кожна душа в 

посмертному світі займе тільки їй призначене, місце: «– Это и есть твое 

настоящее место. Теперешнее. – А те, кто сидят ниже, видят лучше? – 

поинтересовался Бритоголовый.– Они видят не лучше, они – больше. Такая 

своеобразная аккомодация. Что ты видишь, зависит от места, а уж место 

зависит от тебя самого» [151, с. 251]. І знову ж таки в цьому фрагменті 

простежується ідея залежності безтілесного існування від земного життя. 

Крім вставної новели, до позасюжетних елементів роману «Казус 

Кукоцького» можна віднести «Зошити Олени» («Тетради Елены»), особливо 

перший зошит. На наше переконання, цей фрагмент тексту, так само, як і 

вставна новела, глибоко символічний, а його метафорика допомагає розкрити 

низку екзистенційних питань. У цих «Зошитах» читач знайомиться з 

персонажами, які не мають відношення до загального ходу оповіді. Але, 

незважаючи на відсутність таких зв’язків і на їхню пасивність щодо 
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просування сюжету, не можна недооцінювати значення описуваних тут 

подій. Наприклад, із записів Олени читач дізнається, якою є смерть 

праведника і яка смерть грішника. Подібними прикладами стають бабуся й 

дідусь Олени Георгіївни. З її записів читач дізнається, що дідусь був 

людиною жорстокою і нетерпимою. Його смерть, з одного боку, вселяє 

страх, а з іншого – змушує задуматися про неминучий кінець власного 

земного існування і дещо переосмислити, поки ще є час: «<…> он долго и 

мучительно умирал и страшно ругался до последней минуты, проклинал 

всех, богохульствовал» [151, с. 117]. 

Зовсім іншою в записах Олени постає смерть бабусі – Євгенії 

Федорівни. Вона була віруючою і лагідною людиною, і «жалоб от нее во всю 

жизнь никто не слышал» [151, с. 125]. Смерті бабусі передує певна 

внутрішня  «підготовка»: «Последние дни она глаз не открывала. Но лицо ее 

не было бессознательным. Напротив, внимательное лицо человека, занятого 

важным и ответственным делом» [151, с. 126]. Її смерть описана в романі як 

смерть праведника: «Смерть была тишайшая. Это была она, “христианская 

кончина, мирная, безболезненная и непостыдная”» [151, с. 127]. Відхід із 

життя таких людей вселяє благоговіння, тут немає місця передсмертному 

страху. 

У розглянутому епізоді стосовно передсмертної підготовки ми 

простежуємо мотив покаяння, про який йшла мова під час аналізу вставної 

новели. На нашу думку, в контексті досліджуваного роману надзвичайної 

значущості набувають саме останні хвилини життя, коли треба пригадати все 

скоєне за життя, щоб спокутувати свої гріхи, адже шлях покаяння і прощення 

починається саме з усвідомлення власних гріхів: «Если нет вины, то и 

прощения быть не может» [151, с. 121]. Письменниця підкреслює, що вкрай 

важливо перетнути земну межу в стані каяття й примирення. 

Продовжуючи розмову про персонажів, які ще далекі від останньої 

межі, відзначмо, що для декого з них характерний перехід від одного модусу 

існування до іншого. Ця зміна модусів осмислюється, як внутрішня 
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трансформація, що стає можливою завдяки усвідомленню хибності свого 

життєвого шляху й бажанню змінюватися, і втілюється в мотиві прозріння, 

який в записах Олени співвідноситься з мотивом нудоти. Саме він стає 

початковою стадією прозріння. Нудота, яка мучила головну героїню, 

принципово відрізняється від прийнятого уявлення про фізичне почуття 

нудоти. Це була особлива нудота, при якій внутрішнє «Я» Олени виривалося 

назовні: «<…> внутри что-то рванулось и сдвинулось – я выворачивалась 

наизнанку и сразу же догадалась, что вместе со мной выворачивается весь 

мир… Это было мучительно, но обнадеживающе» (курсив наш. – Ю. К.) 

[151, с. 140]. Ми вважаємо, що на метафоричному рівні нудота Олени 

символізує відторгнення людиною всього того, що раніше становило основу 

її буття, – укладу життя, норм і законів, за якими вона жила, і світоглядної 

концепції загалом. Усі накопичені раніше знання й досвід починають 

отруювати душу, і вона намагається позбутися від усього, що заважає їй 

рухатися вперед. Л. Улицька не випадково акцентує увагу на болісності 

такого виду нудоти, адже усвідомлення неправильності свого шляху завжди 

болісне, а за осмисленням власних гріхів і щирим каяттям прийде надія на 

порятунок. Отже, на імпліцитному рівні нудота знаменує початок 

формування нової людини. 

Мотив нудоти, який експліцитно представлений в романі «Казус 

Кукоцького», на нашу думку, є алюзією до роману французького 

письменника-екзистенціаліста Ж.-П. Сартра «Нудота», що було вже 

відзначене нами раніше (див.: [66]). Олена, як і герой сартрівського твору 

Антуан Рокантен, переживає внутрішню трансформацію, що пов’язана з 

докорінними змінами в сприйнятті навколишньої дійсності. І, незважаючи на 

те, що зміни відбуваються на метафізичному рівні, супроводжуються вони 

доволі реальною фізіологічною реакцією – почуттям нудоти. У той же час 

нудота ця в деякому сенсіє чимось благосним і для Олени, і для Антуана 

Рокантена, оскільки зумовлює оновлення. 
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Відзначмо, що «народження нової людини», як в прямому, так і в 

переносному сенсі, в тексті досліджуваних позасюжетних елементів 

супроводжується тим самим звуком – звуком розірваної плівки: «Младенец 

<…> плавно проплыл вверх около метра и исчез, оставив после себя звук 

лопнувшего резинового мяча» [151, с. 268]. Подібним чином зникали 

персонажі під час містичного переходу пустелею, залишаючи по собі звук 

«цмокання» і воронку повітря. Цим же звуком завершується стан нудоти в 

Олени, після чого вона усвідомлює, що не тільки світ став іншим, але йсама 

вона стала іншою. 

Аналізуючи вставну новелу, ми відзначали наявність у ній мотиву 

сліпоти. У зошиті Олени простежується розвиток цього мотиву й 

перетворення його на мотив прозріння: «Мое Я прозрело? Или в мире 

произошло что-то, чего в нем прежде не было? Не знаю. Образовался Свет. И 

образовались Глаза» [151, с. 141]. Уживання автором великих літер, що 

перетворюють апелятиви на оніми, указує на важливість відповідних 

категорій. 

У розглянутому позасюжетному елементі нами виявлений ще один 

момент, на характеристиці якого слід зупинитися докладніше. Олена 

оповідає про свої сни, ранні спогади й перебування в «Середньому світі». Її 

сни завжди абсолютно різні, і кожного разу показують їй щось інше, чого не 

було раніше. В одному із її численних снів Олена зустрічається з людиною в 

масці: «Ко мне подошел и уставился на меня человек в глиняной маске, 

похожей на обыкновенный печной горшок» [151, с. 119]. Тлумачення образу-

символу маски, що присутнє в багатьох словниках і довідниках, практично 

збігається. Дж. Купер в «Енциклопедії символів» стверджує, що «маска 

означає захист, приховування, трансформацію» [81, с. 198]. Подібне 

трактування даного символу характерне й для роману Л. Улицької, де можна 

виділити всі ці смислові кореляти: 

1. Маска-захист. Одягаючи маску, людина захищає себе від 

негативного впливу інших людей і навколишнього середовища. Причому цей 
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захист проявляється як в прямому (коли маска допомагає захистити обличчя 

від факторів фізичного впливу), так і в переносному значенні (коли людина 

хоче уникнути наврочення або чогось подібного, що пов’язане з порушенням 

енергетичного балансу). Доречно згадати бажання Павла Олексійовича  

«посадить дочку и жену под стеклянный колпак, чтобы защитить от 

сквозняков, грубости, всех шероховатостей мимотекущей жизни» [151, с. 29]. 

2. Маска-приховування. Ця функція, так само, як і попередня, наділена 

властивостями дуальності. З одного боку, людина, приховуючи що-небудь, 

не хоче пускати інших в особистий простір. З іншого боку, подібне 

приховування, навпаки, спрямоване на благо, це своєрідна «захисна 

таємниця»: «Два тайновидца жили рядом. Ему была прозрачна живая 

материя, ей открывалась отчасти прозрачность какого-то иного, не 

материального мира. Но друг от друга они скрывались не от недоверия, а из 

целомудрия и оградительного запрета» [151, с. 53]. 

3. Маска-трансформація. Тут, мабуть, все очевидно. Одягаючи маску, 

людина або постає такою, якою їй хотілося бути насправді, або такою, якою 

її хоче бачити оточення. Причому в обох випадках внутрішнє «Я» 

залишається невидимим за зовнішньою стороною маски: «И старалась, 

училась, сидела над тетрадями – чтобы отец похвалил. Купилась на похвалу 

– хорошая девочка» [151, с. 322]. 

У будь-якому випадку образ маски завжди уособлює фальш і 

удаваність. Однак за обманом завжди слідує викриття: «Он может говорить 

другими словами, он обманывает меня. “Обманщик”, – подумала я. И как 

только я это произнесла про себя, он исчез… я, кажется, одной своей мыслью 

его разоблачила…» [151, с. 120]. 

Отже, проаналізувавши позасюжетні елементи роману «Казус 

Кукоцького», ми доходимо висновку щодо їхньої надзвичайної значущості 

стосовно формулювання й розкриття порушених у творі екзистенційних 

проблем. Тому ми абсолютно не поділяємо думок деяких літературознавців 

як щодо недоречності і штучності цих епізодів, так і з приводу їхнього 
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негативного смислового трактування в контексті усього роману (див.: [44], 

[130]). 

У межах досліджуваного роману позасюжетні елементи репрезентовані 

вставною новелою і «Зошитами Олени» («Тетрадями Елены»), які рясно 

наповнені образами-символами, серед яких пустеля, куля, маска, пісок та 

інші. За допомогою цього образно-символічного контексту письменниця 

втілює низку мотивів і мотивних рядів, серед яких варто відмітити мотиви 

очищення, сліпоти, циклічності, бінарностіі прозріння. Крім того, у тексті 

позасюжетних елементів наявні алюзії до християнських претекстів, а також 

простежуються інтертекстуальні зв’язки з «Божественною комедією» Данте і 

з романом французького письменника-екзистенціаліста Ж.-П. Сартра 

«Нудота». Зв’язок з відомим твором Данте Аліг’єрі, насамперед, виявляється 

у використання алюзій щодо зображення містичного простору у вигляді 

амфітеатру зі «своїм» місцем для кожного. Інтертекстуальний зв’язок з 

романом «Нудота» проявляється через використання мотивного ряду – 

мотиву нудоти й мотиву прозріння. 

Отже, позасюжетні елементи роману містять глибокий релігійно-

філософський код, розгадка якого стає важливим кроком у розкритті 

авторського розуміння екзистенційних основ буття. 

 

Висновки до розділу 2 

Питання екзистенційного характеру займають центральне місце в 

романі «Казус Кукоцького». Письменниця зупиняє свою увагу не тільки на 

зображенні початку життя і його закінченні, вона вивчає ставлення людини 

до цих подій. До кола проблем, порушених у творі, органічно входить 

проблема пошуків людиною сенсу життя і свого місця в цьому світі. 

Важливого значення в романі набуває питання про потойбічне життя, і у 

зв’язку із цим розглядається проблема підготовки до існування безтілесного. 

Схарактеризувавши специфіку хронотопу роману «Казус Кукоцького», 

ми дійшли висновку, що він презентований чотирма основними типами – 
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інфернальним, онейричним, топографічним і психологічним. Слід 

наголосити на тому, що в ньому міститься глибинна мортальна інформація. 

Відзначено, що характеристика локусів і об’єктів предметно-речового світу 

на асоціативно-образному рівні робить їх схожими з атрибутами 

некропростору (труною, могилою, пам’ятником, хрестом та ін.). Під час 

аналізу виділені такі характеристики хронотопа, як статичність і аморфність, 

що символізують старіння і в’янення. За допомогою просторово-часового 

континууму розкриваються категорії самотності, «глухого» кута, 

замкненості, обмеженості, що властиві сфері мортальності.  

Особливу роль у творі відіграє онейричний простір. З його допомогою 

не тільки створюються й характеризуються образи-персонажі, а й формується 

ідейно-художня концепція твору в цілому. Форма сновидіння допомагає 

психологізувати оповідь, глибше розкрити внутрішній світ героїв, «оголити» 

притаманне їм відчуття пригніченості, туги й безвиході, позначити 

характерні для них пошуки себе в цьому світі, пошуки істини і сенсу буття. 

Простір сновидінь організовується в романі образами пустелі, закритих 

кімнат, дверей, сходів, доріг, скель, води, що корелюють з мотивами 

очищення, подорожі, метафізичного руйнування.  

Відзначмо також, що під час аналізу онейричного простору роману 

Л. Улицької «Казус Кукоцького» нами виявлено літературні паралелі, що 

відсилають до «Божественної комедії» Данте Аліг’єрі. Позначивши 

інтертекстуальний складник, «точки перетину» цих творів, ми дійшли 

висновку, що «Божественна комедія» є одним з тих джерел, якими 

надихалася сучасна письменниця під час створення свого роману. 

Установлено також кореляцію роману Л. Улицької «Казус Кукоцького» 

з романом французького письменника-екзистенціаліста Ж.-П. Сартра 

«Нудота», зв’язок з яким проявляється у використанні алюзивних елементів. 

Приміром, установлено близькі сартрівським образи-символи: смерч-вихор, 

туман-серпанок, прірва-провал, образ живого мерця, образ маски та ін. 



115 
 

До алюзивних елементів належить використання Л. Улицькою образу 

рятівної музики (це один з лейтмотивів роману Ж.-П. Сартра), і в обох 

випадках ця музика – джаз! Єдине, в чому, мабуть, різняться погляди 

письменників, – це питання щодо смерті і скінченності земного буття. Ж.-

П. Сартр як представник так званого «атеїстичного екзистенціалізму» 

сприймає смерть як кінець усього. Не випадково його героя лякає і є 

нестерпною думка про смерть, на його думку, будь-яке народження – це вже 

її початок. Для Л. Улицької ж смерть – це природний хід розвитку подій, 

який завершує земну «главу» життя людини й починає «главу» під назвою 

«вічність». Подібний погляд знайшов відображення не тільки в романі 

«Казус Кукоцького», а й в інших творах письменниці. Загалом метафорика 

сновидінь у романі стає ключем до розуміння авторської позиції щодо 

екзистенційних основ буття. 

Позасюжетні елементи роману (вставна новела й щоденникові записи 

Олени Георгіївни), «відволікаючи» читача від основного сюжетного ходу, 

дають змогу зрозуміти те, що вкрай складно описати крізь призму реальності. 

Так, використовуючи у позасюжетних елементах глибокий образно-

символічний підтекст, Л. Улицька репрезентує низку мотивів і мотивних 

рядів: мотив очищення, сліпоти, циклічності, бінарності, а також мотив 

нудоти і мотив прозріння. 

Під час аналізу позасюжетних елементів нами також встановлено 

інтертекстуальні зв’язки з «Божественною комедією» (опис одного з 

містичних просторів у вставній новелі є алюзією до побудови дантівського 

пекла) і сартрівським романом «Нудота» (цей зв’язок виявляється передусім 

у використанні мотивного ряду: мотив нудоти – мотив прозріння). 

Проведений аналіз різних аспектів роману «Казус Кукоцького» дає 

змогу зробити висновок, що цей твір насичений філософською і ідейно-

моральною проблематикою. Л. Улицька різними шляхами й способами 

ставить і вирішує в ньому низку важливих екзистенційних проблем, серед 

яких проблеми життя і смерті, пошуків істини, створення власної життєвої 
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концепції, пошуків свого місця в світі та ін. Крім того, авторка вдається до 

спроби зазирнути у «потойбіччя», втілюючи в романі своє бачення смерті. 

Говорячи про таємницю великого переходу і важливість підготовки до цієї 

події, письменниця зосереджує свою увагу на подоланні страху смерті. 
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РОЗДІЛ 3 

ЕКЗИСТЕНЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ ЯК СМИСЛОВИЙ ЦЕНТР 

РОМАНУ Л. УЛИЦЬКОЇ «ДАНІЕЛЬ ШТАЙН, ПЕРЕКЛАДАЧ» 

 

3.1. Роман «Даніель Штайн, перекладач» у дзеркалі критики 

Роман «Даніель Штайн, перекладач», побачивши світ 2006 року, не 

тільки ввійшов до числа найбільш читаних творів, але й був удостоєний 

літературної премії «Велика книга» за 2007 рік. І читачі, і критики відразу 

відзначили, що він відрізняється від інших творів письменниці. Це багато в 

чому визначено своєрідністю структури роману, який сама Л. Улицька 

схарактеризувала як «книгу-колаж» [151, с. 624]. Роман складається із 

щоденникових записів, листів, уривків з біографій, газетних вирізок і 

інтерв’ю, розшифрувань телефонних розмов, протоколів допитів. Усі ці, на 

перший погляд, розрізнені фрагменти утворюють єдине ціле, стаючи засобом 

реалізації авторського задуму. Сюжетоутвірну функцію виконує не тільки 

фігура головного героя – Даніеля Штайна. Об’єднує окремі змістові 

фрагменти також те, що героями роману стають люди, які пов’язані спільним 

історичним минулим: завдяки Даніелю, вони залишилися живі в роки Другої 

світової війни і роз’їхалися (вони самі і їхні діти) по всьому світу; 

«<...> розповідаючи про долі цієї діаспори, що налічує вже кілька поколінь, 

Улицька подає панораму епохи другої половини XX століття» [78]. 

Критики й літературознавці активно звернулися до вивчення цього 

роману Л. Улицької. Водночас коло проблем, що викликають найбільшу 

зацікавленість літературознавців і критиків і стають предметом активних 

дискусій, вкрай вузьке: ортодоксальне християнство й християнство «за-

Даніелем»; образ головного героя і своєрідність композиції роману. 

Центральними проблемами у вивченні роману – цілком відповідно до 

його проблематики – стали проблеми віри й безвір’я, а також особливостей 

висвітлення в ньому постулатів християнської релігії. 
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Не ставлячи своїм завданням детально схарактеризувати весь спектр 

думок, що висловлені у критичних відгуках, сфокусуємо нашу увагу 

насамперед на тих аспектах, які найбільш важливі для нашого дослідження. 

У статті Ю. Малецького «Роман Улицької як дзеркало російської 

інтелігенції» наданий доволі ґрунтовний аналіз твору, передусім його 

релігійного складника. Позиція автора щодо того, про що розповідається в 

романі, досить жорстка: «<...> я просто змушений сказати, єдиної правди 

заради, що це Ваше “від себе” – ні до Церкви, ні до Христа, ні до чого, крім 

вчення Сухомлинського та інших Сухомлинських, не має відношення. Це не 

означає, що я Сухомлинського або Макаренка не поважаю. <...> Але, по-

перше, навіщо писати 500 сторінок <...> щоб “повернутися” до 

Сухомлинського? Взагалі, якщо можна бути ким завгодно, аби добре себе 

вести, то який сенс вкладають у свою різноманітну віру мільярди людей?» 

[93, с. 182]. Щодо образу головного героя дослідник постулює думку, що 

Штайн, з його різнобічними й прогресивними поглядами щодо того, якою 

має бути віра, скрізь чужий, і тому його «шкода по-справжньому», тому що у 

нього «місця в існуючій історичній церкві – немає ніде. Ані католики, ані 

православні, ані навіть лютерани і кальвіністи <...> його своїм не 

вважатимуть» [92, с. 180]. І хоча, на думку Ю. Малецького, головний герой 

твору «виглядає цілком живим, йому притаманне індивідуальне мовлення і 

дуже нестандартна поведінка» [93, с. 173], його ідея об’єднання 

християнської Церкви здається дослідникові ледь не найгіршою серед усіх 

«вигадок» брата Даніеля [93, с. 175]. 

Ще більш радикальну позицію висловлює К. Кокшенова в статті «Діра 

нового атеїзму», присвяченій головно характеристиці центрального 

персонажа роману, зокрема особливостям його християнських поглядів і 

сприйняття церковних догматів (а, ураховуючи викладене, і проблемі 

повноправного його перебування в лоні церкви). Дослідниця доходить 

висновку, що «книга “Даніель Штайн, перекладач” зовсім не християнського 

кореня, перед нами чорна діра атеїзму і нова атака на християнську церкву і 
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віру. Але <...> ми ще раз переконалися в тому, що істина християнства 

завжди залишається неушкодженою, – не можуть до неї дістатися 

“перекладачі” з їх безпліддям сухої смоківниці, з їх механічною 

продуктивністю текстів» [70]. 

«Антихристиянським» уважає роман Н. Павлова, яка водночас 

характеризує Даніеля Штайна як безумовно позитивного героя, виразника 

поглядів самої Л. Улицької [107]. Вона критикує запропоновану в романі 

релігійну доктрину, скрупульозно фіксуючи «грубі помилки», яких 

припускається у своїх міркуваннях християнський священик. 

Рабин Міхаель Коріц бачить у романі «програмний твір», який 

письменниця не випадково назвала «головним у своєму житті», бо в ньому 

відбита «життєва філософія авторки, її ставлення до проблем добра і зла, 

Бога і євреїв, Церкви і християн» [73]. Він зосереджує свою увагу на досить 

вузькій, проте принципово важливій проблемі «про єврейство вихреста», і не 

тільки тому, що на ній, як вважає М. Коріц, «тримається весь роман», а й 

тому, що її вирішення «слід шукати в єврейському законі» [73]. Автор статті 

підводить читача до висновку про невідповідність запропонованого 

Л. Улицькою варіанта вирішення єврейського питання (а також і 

близькосхідного конфлікту) основним постулатам іудаїзму і відмічає, що у 

зв’язку із цим її книга «цілком заслуговує відомої формули: “велику роботу 

виконав автор, і все даремно”» [73]. Не випадково О. Осьмухіна зазначає, що, 

на думку М. Коріця, роман Л. Улицької є «антиєврейським» [105] (хоча 

безпосереднього використання такого визначення в його статті немає). 

М. Горелік у статті «Прощання з ортодоксією» характеризує роман як 

«богословський», вбачаючи «нерв» твору у пошуках «справжнього, не 

обтяженого історичними напластуваннями християнства, християнського 

коріння» [31, с. 168]. Йому імпонує Даніель Штайн, який, як він уважає, є 

«образом позитивно прекрасної людини (рос. «положительно прекрасного 

человека». – Ю. К.), пошуками якого займається російська література» 

[31, с. 170]. 
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Аналогічним чином оцінює образ головного героя роману Л. Улицької і 

В. Кузнєцов, який уважає, що його створенням Л. Улицька намагається 

вирішити проблему, яку першим у російській літературі порушив 

Ф. Достоєвський, – проблему «етичного ідеалу: людини, поведінку і вчинки 

якої в реальних, сучасних і навіть повсякденних умовах можна назвати 

досконалими в моральному сенсі» [78]. Дослідник вбачає у Даніелі таку ж 

«позитивно прекрасну людину», як і князь Мишкін, «святого в миру» [78]. 

Позитивно оцінює образ головного героя роману Л. Улицької і 

Г. Ребель, яка переконана, що Даніель Штайн «намагався в кінці XX століття 

відтворити церкву першохристиян, без пізніших ухилень, спотворень і 

варіацій, без антисемітизму <...>», і вважає появу такого героя художньою 

подією, що виходить «за межі творчості письменниці, тим більше що й сам 

герой узятий з життя <...>» [116, с. 195–196]. 

Сама Л. Улицька так характеризує свого героя: «У певному сенсі він 

революціонер. Та й сама ідея іудео-християнства у багатьох представників 

церковної ієрархії, і особливо у малоосвіченої маси віруючих, викликає 

роздратування. Якщо дотримуватися логіки Даніеля, християнин просто не 

має права бути антисемітом, а народна віра – на жаль! – пронизана 

антисемітизмом. Даніель взагалі занадто радикальний і для тих, і для інших 

як людина, що знаходиться у пошуках істини, а не у ствердженні її. Тому він 

неприйнятний для будь-якої людини, яка впевнена, що істина – одна і що 

вона знаходиться у неї в кишені» [96]. 

С. Шишкова-Шипунова в статті «Код Даніеля Штайна, або Добра 

людина з Хайфи» поряд з образом головного героя основну увагу приділяє 

аналізу композиційних особливостей роману і формі оповіді в ньому. 

Відзначаючи, що роман є «чимось середнім між документальною і 

художньою формою оповіді» і написаний він «у рідкісному жанрі 

псевдодокументів», дослідниця вказує, що «всього таких “документів” 

Улицька створила більше 170(!)» [166, с. 195]. Причому розміщені вони в 

тексті не в хронологічній послідовності, а упереміш, що, на думку автора 
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статті, робить текст «поліфонічним, багатоголосим, різномовним, як самий 

світ, в якому живе Даніель Штайн» [166, с. 195]. А Є. Щеглова в статті 

«Нездійснена мрія», характеризуючи подібну «колажну» побудову роману, 

зазначає: «Ніби перед нами саме життя, що звучить то ліричним романсом, 

то реквіємом, то найніжнішим віршем, то церковною месою, а то й якимось 

грубим окриком» [167, с. 222]. Г. Ребель уважає, що множинність «точок 

зору-голосів, поданих через листи, сповіді, документи, які стікаються в 

єдиний простір оповіді з різних часів та різних географічних точок», 

об’єднаних спільною темою, забезпечує «епічний розмах книги» [116, с. 197]. 

Виникли суперечки і щодо характеру матеріалів, з яких складається 

роман. Так, Є. Щеглова стверджує, що в романі багато «недостовірного, 

недодуманого, а тому – страшно сказати – помилкового» [167, с. 219], і 

називає всі ці матеріали «ніби документами» (курсив автора. – Ю. К.) 

[167, с. 222]. С. Шишкова-Шипунова номінує їх як «псевдодокументи» 

[166, с. 195]. Протилежну позицію займає Г. Ребель. Віддаючи належне 

виконаній автором роману роботі, дослідниця зазначає, що твір цей «не 

просто виростає з реальності, але має під собою потужне, розгалужене, 

ретельно оброблене письменником історико-документальне “підґрунтя”», в 

основі якого «зібраний і перероблений Людмилою Улицькою величезний 

документальний матеріал» [116, с. 194]. 

Особливе місце в романі займають особисті листи Людмили Улицької 

до її подруги Олени Костюкович, у яких міститься додаткова інформація про 

деяких персонажів і події. С. Шишкова-Шипунова висловлює двоїсту думку 

щодо значущості й «користі» подібних авторських «ремарок» у межах твору. 

Критик вважає, що цей літературний прийом досить ефективний: він дає 

читачеві «можливість як би зазирнути до творчої кухні письменниці» 

[166, с. 196] і розширює фокус погляду в творі. Із цією думкою складно не 

погодитися, бо саме із цих листів ми дізнаємося про існування реального 

прототипу головного героя – кармелітського ченця Даніеля (у миру 

Освальда) Руфайзена. Але в них розкривається й інша правда. Так, в одному з 
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останніх листів Л. Улицька пише своїй подрузі: «Те живые люди, которых я 

видела рядом с живым Даниэлем, были другие, мои – придуманные. И сам 

Даниэль отчасти придуман. Тем более не было никакой Хильды – вместо нее 

была жесткая и властная женщина, жизнь которой совершенно для меня 

закрыта. Не было ни Мусы, ни Терезы, ни Гершона. Все они 

фантомны»[151, с. 623]. Подібні авторські одкровення здаються дослідниці 

не дуже доречними, і вона зізнається: «Чесно сказати, я воліла б взагалі не 

знати про цю підміну, а до авторської кухні й зовсім не заглядати» 

[166, с. 197]. Однак загальновідомо, що без художнього вимислу не 

обходиться жоден літературний твір. 

Присвячена цій проблемі стаття С. Григор отримала назву 

«Фікціональна і фактуальна оповідь в романі Л. Улицької “Даніель Штайн, 

перекладач”» [32]. Її авторка робить висновок, що «за допомогою свого 

“представника” в тексті Л. Улицька виявляє і порушує межі обраного 

художнього жанру, досягає з читачем “згоди” про взаємопроникнення 

фактуального і фікціонального в романі» [32]. Листи, що вводяться в текст 

роману, дозволяють письменниці не тільки створити «психологічні портрети 

персонажів», а й «оголити прийоми створення тексту», «підкреслити 

взаємопроникнення життя і творчості в художньому творі» [32]. 

Ще один аспект, який потрапив в поле зору дослідників, – це 

особливості мови і стилю роману. С. Шишкова-Шипунова висловлює думку, 

що «<...> всі листи, щоденники, спогади написані навмисне нейтральною, 

ніби усередненою і спрощеною мовою» [166, с. 195]; письменниця займає 

позицію стороннього спостерігача, з якої і викладає зміст роману. Подібної 

погляду дотримується і А. Нарінська, яка стверджує, що «“Штайн” 

написаний простою до ватності, однаковою по всій довжині тексту мовою» 

[101]. 

Л. Улицька не навантажує оповідь своїми особистими емоціями (і це 

стосується не тільки досліджуваного роману, подібне характерне для всієї 

творчості письменниці). Здається, що вона лише робить начерки того чи 
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іншого характеру або ситуації, цілісна ж картина в кожного читача 

сформується своя. Але С. Шишковій-Шипуновій не до душі така манера 

письма, бо деяким епізодам, на її думку, не вистачає життя, почуттів і 

повноти відчуття. Одним з таких епізодів критик уважає зустріч Даніеля з 

Папою Римським Іоанном Павлом I (яка насправді була фактом реальним, 

узятим з життя його прототипу): «<...> до розчарування читача розмова двох 

видатних людей відбувається в тій самій нейтральній, підкреслено сухій 

стилістиці. “Нічого особливого”– подумає читач про цю бесіду і… 

помилиться» [166, с. 197]. Зауважмо, що реальна зустріч брата Даніеля з 

Папою Римським мала серйозні історичні наслідки для Ізраїлю: вперше з 

апостольських часів Папа відвідує синагогу в Римі; Ватикан установлює 

дипломатичні стосунки з Ізраїлем і багато іншого. Г. Ребель, навпаки, 

імпонує подібна авторська концепція. У своїй статті «Риси роману 21 

століття в творах А. Іванова і Л. Улицької» вона висловлює думку, що в 

досліджуваному романі «немає остаточності і повчальних висновків, він 

відкритий для контраргументів, читацького сумніву, обурення, відчаю, 

подяки» [116, с. 198]. 

Аналізуючи мову твору, Ю. Малецький зазначає, що вона 

«насторожує», тому що майже всі персонажі, незалежно від їхньої 

національної належності, «говорять і пишуть на якомусь єдиному есперанто 

– на “загальнолітературній” російській мові гарного шкільного твору. 

Відсутність мовленнєвої диференціації дає відчуття деякої монотонності, що 

й забезпечує “беззанозисте” читання» [93, с. 177]. На переконання 

дослідника, це має й певні переваги: «відсутність “граматичної помилки” не 

повинна відволікати від головного героя, з яким так чи інакше перетинаються 

шляхи всіх, хто веде листування, щоденники і та ін., їхнє призначення – 

<…> в першу чергу виліпити центральний образ» [93, с. 177]. 

Бурхливу полеміку викликало питання щодо жанрової природи твору 

Л. Улицької: чи є «Даніель Штайн, перекладач» романом. А. Нарінська, 

розмірковуючи про простоту мови твору, яка витримана протягом усього 
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тексту, зазначає, що «це робить його зовсім легким для читання <...>, але 

практично зводить нанівець форму роману, яка начебто передбачає 

поліфонію голосів персонажів <...>» [101]. 

Сумніви щодо належності твору до романного жанру висловлює і 

С. Бєляков. Він стверджує, що письменниця не випадково «відмовилася від 

форми художнього твору на користь псевдодокументальної оповіді» 

[13, с. 161] і «обрала для нової книги форму завідомо невиграшну», яка в той 

же час дозволила їй «максимально точно, без спотворень, донести думку до 

читача» [13, с. 162]. Головний герой твору, на думку дослідника, є «занадто 

схематичним, сусально-позитивним», передусім «носієм ідеї, ніж художнім 

образом»; «<...> це герой філософського трактату, а не роману», – робить 

висновок С. Бєляков [13, с. 162]. Дослідник уважає, що й інші герої твору 

завдяки ще більшому схематизму і суворій функціональності також не 

відповідають романному жанру [13, с. 162]. У своїй статті С. Бєляков 

наводить думку письменника й літературного критика Л. Данілкіна, який 

«встиг оголосити “Штайна” невдачею», оскільки Л. Улицька «не вгадала з 

формою», яка «ніяк не встигає за змістом»; і попри визначені ним безумовні 

достоїнства твору («чудовий герой, зухвала письменницька витівка, 

проповідь екуменізму; пізнавально, несподівано, пронизливо місцями») 

вважає, що «роман не дуже вдався» [13, с. 164]. Зауважмо, що сумніви щодо 

жанрової належності «Даніеля Штайна» висловлювала і сама письменниця: 

«Начала писать роман, или как это там называется, о человеке в тех 

обстоятельствах, с теми проблемами – сегодня» (курсив наш. – Ю. К.) 

[151, с. 163]. 

Відмінний і цікавий погляд щодо жанрової специфіки роману «Даніель 

Штайн, перекладач» висловлює Ю. Малецький. Він характеризує цей твір як 

«поєднання “нон-фікшн” з давнім жанром агіографічної оповіді» [93, с. 174]. 

Значення книги дослідник вбачає в тому, що вона «корисна і повчальна у 

вищій мірі». Корисна тому, що наочно демонструє розуміння середнім і 

вищим прошарками російської інтелігенції, «що таке справжня Церква і хто 
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такий Христос». А повчальна тому, що «показує, як не можна вірити. І як не 

можна думати, порушуючи закони думання і продовжуючи думати, що ти – 

думаєш» [93, с. 189]. 

Як зазначає М. Горелик, створення такого роману, як «Даніель Штайн, 

перекладач», є «неймовірною авторською удачею» Л. Улицької, бо вона 

ввела в літературу «богословський роман»: «Бували романи філологічні, 

бували філософські – тепер є і богословський» [24, с. 169]. Саме 

«богословський роман», оскільки в тексті виявляються «привиди 

тринітарного і літургійного богослов’я, еклезіології, сотеріології, маріології, 

христології»; тому і персонажі і ситуації, що відображені в ньому, «багато в 

чому нові і навіть диковинні для російської літератури» [31, с. 170]. 

(Використовуючи слово «привиди», автор має на увазі, що «в романі немає 

(за деякими застереженнями) ані богословської дискусії, ані богословської 

рефлексії, але є висновки, які цю рефлексію, безумовно, припускають. І є 

численні звернення до цієї теми, які пронизують роман» [31, с. 170].) 

Як бачимо, у критиці сформувалися різні оцінки роману в цілому. У 

зв’язку із цим О. Осьмухіна вважає, що таке «не цілком адекватне 

сприйняття книги обумовлене нерозумінням її глибинного сенсу» [105]. 

Більшість критиків в цілому позитивно оцінює твір Л. Улицької. 

Зокрема, Г. Ребель визнає цей роман «найбільш яскравим і показовим» з усіх 

створених Л. Улицькою аж до 2006 року [116, с. 194]. А. Нарінська 

характеризує його як «справжню, взаправдашню книгу», підкреслюючи, що 

«навіть залучені до неї типові для цього автора жінки зі складною долею і 

мудрі старі цього скасувати не можуть» [101]. Літературною сенсацією 

останніх років називає цей роман Т. Кириліна [63]. М. Горелик бачить у 

ньому «поле відкритості, терпимості і милосердя і водночас можливості 

морального вибору і високої моральної вимогливості, позбавленої навіть тіні 

моралізаторства», де «богословський вимір перетворюється на 

екзистенційний» [31, с. 170–171]. На думку О. Дьяконової, цей роман «є 

житієм ХХ століття» [39]. На думку Є. Щеглової, роман є «милою доброю 
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книгою, шанувальників якої в світі не злічити, тільки аж надто недодуману. 

Пустувату якусь. Ніби позбавлену плоті і крові, самої матерії пісні» (курсив 

наш. – Ю. К.) [167, с. 221]. 

Проаналізувавши відгуки літературознавців і критиків на роман 

«Даніель Штайн, перекладач», ми дійшли висновку, що він, безумовно, 

вирізняється з поміж інших творів Л. Улицької – і за композицією, і за 

низкою проблем, які підіймає в своєму творі письменниця. Цей роман, як і 

роман «Казус Кукоцького», викликав чималу полеміку серед 

літературознавців. Це один з тих творів Л. Улицької, до яких прикуто 

найбільше дослідницької уваги, але змістовим центром переважної кількості 

робіт є образ головного героя і проблема «правильності» сприйняття ним 

християнського віровчення. Поза увагою дослідників залишилося чимало 

проблем, і вони потребують ґрунтовного вивчення. 

 

3.2. Особливості проблематики роману Л. Улицької 

«Даніель Штайн, перекладач» 

3.2.1. Проблема віри в романі 

Коло проблем, порушених у романі «Даніель Штайн, перекладач», 

надзвичайно широке. А. Нарінська вважає, що «переживання і питання», 

окреслені в ньому, Л. Улицька змогла вивести «в прямому сенсі слова з 

тісних кухонь на свіже повітря і змусити подумати про них тих, кому, 

найвірогідніше, ніщо подібне ніколи і в голову не приходило» [101]. 

Центральними проблемами в романі є, на наш погляд, проблеми 

екзистенційного характеру. Погоджуючись з точкою зору критиків щодо 

того, що Л. Улицька «відштовхнулася» від «ідеї Даніеля Руфайзена (і 

списаного з нього Даніеля Штайна) про спільність іудаїзму й християнства» 

[101], ідеї про єврейську християнську церкву [166, с. 195], відзначмо все ж, 

що письменниця не обмежується роздумами на тему «іудео-християнства», а 

ставить в центр твору проблему ширшого характеру – віри й безвір’я. 
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Отже, однією із центральних проблем у романі «Даніель Штайн, 

перекладач» є проблема релігії і віри. У творі наявний цілий калейдоскоп 

різних релігій і вірувань. Серед персонажів є представники православного й 

католицького християнства, іудеї, мусульмани, друзи й бахаї. У кожної із цих 

релігій свої звичаї, традиції і ритуали. Так, серед заповідей бахаїзму головне 

місце посідають такі: «единый Бог, единая религия, единство человечества, 

неуклонное правдоискательство» [151, с. 41]. Для друзів основним 

принципом є «жить в мире с религией той страны, где обитают. Они 

принимают внешние меняющиеся законы мира, но живут по своим 

внутренним, незыблемым» [151, с. 170]. 

Поміщаючи своїх героїв у складні, часом трагічні життєві обставини, 

Л. Улицька розкриває їхній психологічний стан: хтось втрачає віру й 

відвертається від Бога, не маючи сил пробачити йому втрату рідних і 

близьких; хтось, навпаки, ще більше зміцнюється у вірі і тільки у 

Всевишньому бачить надію і порятунок. Автор репрезентує думку, що 

абсолютних атеїстів не існує, що всі у щось вірять: хтось в Бога, хтось в те, 

що Бога немає (і це теж свого роду віра). Л. Улицька репрезентує ідею, що 

віра у кожного своя, і в цьому немає нічого протиприродного або 

неправильного. 

Більшість дослідників (Є. Дьяконова [39], К. Кокшенова [70], Зоя 

Мастер [96], Н. Павлова [107], Г. Ребель [116], С. Шишкова-Шипунова [166], 

Є. Щеглова [167] та ін.) під час аналізу роману зосередили свою увагу 

головним чином на одному аспекті – канонічне християнство і місце Даніеля 

Штайна в ньому. При цьому були висловлені абсолютно протилежні думки – 

від визнання Даніеля позитивним героєм (Зоя Мастер, Г. Ребель, Н. Павлова), 

визначення його як атеїста (К. Кокшенова) до прямих сумнівів щодо того, чи 

може Даніель бути священиком і навіть чи є він християнином взагалі 

(Є. Щеглова [167]). 

К. Кокшенова [70], Є. Щеглова [167, с. 222], Н. Павлова [107] і деякі 

інші зіставляють погляди Даніеля стосовно того, якою має бути церква і все, 
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що з нею пов’язане (служба, віра, обряди та інше), із церковними 

(християнськими) догматами й канонами, що існують. Їхні спостереження 

над особливостями поведінки й переконань Даніеля Штайна, що йдуть 

врозріз з канонічним християнством, над його «грубими помилками» 

(Н. Павлова) можна подати у вигляді таких тез: 

– невіра в непорочне зачаття Ісуса Христа; 

– неприйняття Святої Трійці; 

– «легковажність» щодо відпущення гріхів; 

– поховання самогубці на християнському кладовищі; 

– усічення меси (опускання Символу віри з читання). 

У той же час О. Осьмухіна вважає, що неточності в тлумаченні 

євангельських текстів не мають принципового значення, тому що «авторські 

завдання були дещо інші» [105]. Це не просто роман про Даніеля Штайна, це 

роман про ті «незручні питання», над якими герой замислювався все своє 

життя. Сама письменниця визначає коло цих питань так: «О ценности жизни, 

обращенной в слякоть под ногами, о свободе, которая мало кому нужна, о 

Боге, которого чем дальше тем больше нет в нашей жизни, об усилиях по 

выковыриванию Бога из обветшалых слов, из всего этого церковного мусора 

и самой на себя замахнувшейся жизни» [151, с. 164]. 

Розглядаючи питання «Даніель і вчення Церкви», Т. Кирилліна 

висловлює думку, що в романі запропоноване «полегшене, редуковане 

християнство», яке «і християнством назвати важко: без Бога-Трійці, без 

непорочної Діви Марії, без Символу віри, з більш ніж дивною етнічною 

ідеєю <...>» [63]. Дослідниця вважає, що в творі Л. Улицької від 

християнства залишився «один абстрактний гуманізм» [63]. 

Не будемо оцінювати відповідність релігійних поглядів Даніеля 

Штайна християнському канону. Для нас важливим є не стільки питання про 

християнство, іудаїзм або мусульманство, скільки проблема віри як такої, яка 

знайшла втілення в романі Л. Улицької, і авторська позиція щодо цієї 

проблеми. 
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Ключовим моментом під час аналізу роману в названому аспекті є 

встановлення того, яку роль відіграє віра в «ситуаціях на межі», кому легше 

впоратися з тяготами життя – атеїсту або віруючому. Відзначмо, що 

більшість персонажів роману – люди віруючі, хоча далеко не до всіх це слово 

може бути застосовано в його прямому, церковному значенні. На сторінках 

роману реалізується думка, що невіруючих людей (якщо прибрати із цього 

словосполучення релігійний підтекст) не існує, кожен вірить у щось. Одні 

«веруют в правила, свечи, скульптуры и другие штучки, веруют в 

интересных людей» [151, с. 143], інші вірять у власну ідею: комунізм, 

фашизм, інопланетян, вегетаріанство тощо («<...> ее (Рити Ковач. – Ю. К.) 

вера в коммунизм была крепче, чем моя – в Господа Иисуса Христа» [151, 

с. 396]). Атеїсти вірять в те, що Бога не існує, і наводять відповідну 

аргументацію: «А по мне, шесть миллионов закопанных в землю евреев 

самое главное доказательство, что нет никакого бога» [151, с. 61]. Істинно ж 

віруюча людина вірить у Бога і його любов, не вимагаючи взагалі ніяких 

доказів, але маючи свою систему уявлень: «<…> Бог может быть только со 

страдающими и никогда – с убийцами. Его убивали вместе с нами» [151, 

с. 305]. 

Герої роману переживають вкрай важкі події – війну, концтабори, 

велике смертовбивство. Для багатьох ці події стали випробуванням віри в 

Бога, вірності Богу. Деякі, спостерігаючи страшні картини загибелі інших 

людей, зневірилися у Всевишньому і самому його існуванні: «Девочка была 

из очень религиозной семьи, но с тех пор (як в підпаленому сараї загинуло 18 

осіб разом з її матір’ю і сестрами. – Ю. К.) ни разу не вошла в синагогу: если 

Он есть, Он передо мной виноват, и я Ему не прощаю, а если Его нет, чего о 

Нем говорить» [151, с. 288]. Дехто після втрати близьких втрачає духовний 

зв’язок з Богом: «Смириться невозможно. Молиться не могу. Вместо сердца 

камень» [151, с. 179]; «Когда Витек умер, я молилась, чтобы он воскрес, но 

этого не произошло. Тогда, после смерти Витека, у меня с Девой 

испортились отношения. Я перестала молиться» [151, с. 86]. Віра інших 
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закінчується, коли виникають якісь перешкоди й життєві труднощі: «Вера 

ушла от меня в один день – меня не пустили к причастию» [151, с. 89]. 

Полонені Емського гетто, перебуваючи у постійному очікуванні смерті, 

також не знаходили у вірі і у Всевишньому нічого, що могло б їм розрадити: 

«Он (Даниель. – Ю. К.) сел на пенек и начал говорить о Христе. Наши только 

переглядывались: ничего не могло быть глупее в этот момент, чем говорить о 

Христе» [151, с. 18]. Але кризу віри переживають не тільки полонені в гетто: 

«<…> народ наш превратился в коллективного Иова, сидящего на пепелище, 

лишившегося детей, здоровья, имущества, самого смысла существования. 

Утратившего в большой мере и то сокровище, которым кичился, – самое 

Веру» [151, с. 287]. Такою є узагальнена характеристика душевного стану не 

тільки окремих персонажів роману, але всього єврейського народу, і не 

тільки у воєнний, але й у повоєнний часи. 

Деякі ж, навпаки, втрачаючи опору під ногами, бачать порятунок і 

розраду тільки в Богові. Зокрема, одна з героїнь роману – Тереза була 

послушницею католицького монастиря, і її багато років мучили видіння, у 

яких її спокушав сатана. Тереза безмірно страждала від цього, молилася і не 

втрачала надію на Боже заступництво: «Чем больше терзал меня “сатана”, 

тем больше утешал меня Господь» [151, с. 340]. А коли жінка наважилася 

розказати про це настоятельці, та не захотіла тримати у себе «біснувату» 

послушницю. Терезу вигнали з монастиря, де вона провела більшу частину 

свого життя, і ставлення оточення до неї різко змінилося: «<…> там, где 

прежде были со мной сердечны и ласковы, я встречаю отчужденность и 

подозрительность» [151, с. 342]. Переживаючи такі потрясіння, Тереза 

зміцнюється у вірі, шукаючи заступництва й підтримки лише у Бога: «Теперь 

мне не на что рассчитывать, кроме Любви Всевышнего. И я поручила себя 

ему» [151, с. 341]. 

Тереза, для якої православ’я завжди було «рідним домом» [151, с. 449], 

– не єдиний персонаж у творі, для якого віра є життєвою основою. Головний 

герой роману Даніель Штайн на початку свого релігійного шляху перебував 
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у розгубленому стані: «<…> где был Бог в то время, когда расстреливали 

пятьсот человек из Эмского гетто? Где Бог во всех этих событиях, которые 

переживает мой народ. Как быть с Божьей справедливостью?» [151, с. 305]. 

Рятуючись від німців, він деякий час переховувався на горищі жіночого 

монастиря, де його милосердно прихистили черниці. Перебуваючи там, він 

читав багато релігійної літератури. Можливо, це було лише збігом обставин, 

а можливо, так судилося, але саме тоді він ознайомився з Новим Заповітом і 

отримав відповіді на важливі для нього питання: «Я понял, что Иисус 

действительно был Мессия и что Его смерть и воскресение и есть ответ на 

мои вопросы» [151, с. 305]. Не випадково Даніель Штайн вирішив прийняти 

хрещення, усвідомлюючи в той же час, що «для евреев это означает путь 

“вниз по лестнице, ведущей прочь”», бо «тот, кто принимает крещение, 

больше не принадлежит сообществу еврейского народа» [151, с. 306]. 

Можливо, зовсім і не Штайн знайшов Бога, а Бог знайшов Штайна, рятував 

його неодноразово, коли той опинявся за крок до загибелі. Можливо, саме 

Бог визначив місце Даніеля в цьому житті, побачивши в ньому ту людину, 

яка зможе нести людям любов і добро. Сам Даніель говорить про це так: «Но 

моя-то жизнь была мне столько раз подарена, что она мне уже не 

принадлежала, и я принес ее (прийнявши чернецтво. – Ю. К.). Потому что 

она мне совсем уже не принадлежала» (курсив наш. – Ю. К.) [151, с. 204]. 

Думка про те, що все, що відбувається з нами в житті, – зовсім не 

випадковість, неодноразово репрезентована у тексті роману: «В ее появлении 

я ощутила нечто судьбоносное» [151, с. 20]; «<…> начинается история, как 

будто специально для меня придуманная…» [151, с. 36]; «Видимо, судьба 

позаботилась» [151, с. 50]; «От жизни никак нельзя уклониться, она свое 

берет» [151, с. 202]; «Вчера была годовщина смерти Метека. Он умер за два 

дня до своего пятидесятилетия. Анжей погиб за два дня до двадцати» 

(курсив наш. – Ю. К.) [151, с. 178]; «<…> какое тяжелое семейное проклятие 

лежит над нами: мой дед хоронил сына, и теперь я хороню. Кто мог 

подумать, что в третий раз такое совершится» [151, с. 520]. 
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Втілюючи ідею фаталізму, Л. Улицька акцентує увагу на значенні 

символів і знаків, що супроводжують ту чи ту подію: «Ну не свыше ли это 

знак» [151, с. 347]; «Когда я вышел из церкви, в небе громыхнуло, и началась 

сильнейшая гроза» [151, с. 38]. Відзначмо, що і в інших творах письменниця 

активно використовує символи, які в їхньому художньому просторі є 

важливим меседжем для читача. Це певні коди, розшифрувавши які, можна 

отримати ключ до розуміння всього тексту. 

Коли Даніель попросив притулку в жіночому монастирі, настоятелька 

відчувала розгубленість і, не знаючи, що робити, не знайшла іншого виходу, 

окрім як звернутися до Бога: «– Попросим Господа нашего о каком-нибудь 

знаке: как нам поступить с юношей?» [151, с. 304]. І коли настоятелька із 

сестрами ввійшли до храму, там читали уривок з Євангелія – про 

милосердного самаритянина, в якому «увидели они знак Божий» [151, с. 304]. 

Л. Улицька доволі часто використовує в романі знаки-передвісники, 

підводячи своїх героїв, а разом з ними і читача, до думки про їхню 

невипадковість, звертає увагу на необхідність бути уважними до тих 

сигналів, які посилає нам Всесвіт (або Бог?) і розпізнавати їх. Наведемо 

кілька цитат з тексту роману, що підтверджують цю думку: «<…> у меня 

уверенность, что мое место именно в Израиле, и доказательство тому – с 

первой минуты путешествия мне все благоприятствует» [151, с. 38]; «И самое 

главное заключается в том, что если твое дело не получает никакой внешней 

поддержки, возможно, это начинание пустое. А когда она не пустое, то 

приходит помощь» [151, с. 368]. В розглянутих фрагментах доволі чітко 

репрезентована думка, що те, що ми сприймаємо як випадковість, насправді 

не є випадковістю; в усіх справах необхідно покладатися на Бога і вбачати у 

всіх звершеннях промисел Божий. 

Відзначмо, що під час аналізу роману «Даніель Штайн, перекладач» 

неможливо розглядати будь-яке питання ізольовано, воно обов’язково прямо 

чи непрямо пов’язане з іншими. Наприклад, з ідеєю фаталізму, яка знайшла 

втілення в романі, корелює мотив неминучості і в деякій мірі приреченості 
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(що відбивається в долях персонажів). Наприклад: «Впрочем, давно уже ясно: 

стой там, где тебя поставили, а все необходимое само придет» [151, с. 512]; 

«Господь говорит: “Возьми свой крест и иди!” И человек отвечает “да!”» 

[151, с. 478]; «Если ты ничего не можешь изменить, терпи» [151, с. 203]; 

«<…> безвыходность нашего существования» [151, с. 280]. Але навіть, 

відтворюючи ситуації відчаю і приреченості, Л. Улицька зі сторінок свого 

твору радить читачам бачити Боже благословення: «Не надо, чтобы она 

(школярка, яка в п’ятнадцять років завагітніла. – Ю. К.) видела в этом 

несчастье. Это счастье» [151, с. 382]; «Все обстоит довольно грустно, но все-

таки лучше, чем похороны» [151, с. 249]. Крім того, в романі репрезентована 

думка, що людське життя є найвищою цінністю, і які б неприємності не 

сталися, варто пам’ятати, що це всього лише дрібниці, головне – «что никто 

не умер» [151, с. 249]. 

Під час розгляду питання про присутність Божого промислу в справах і 

починаннях персонажів опосередковано встановлюється зв’язок з 

присутністю чуда в їхньому житті, що нерідко знаходить у тексті роману 

безпосереднє вербальне вираження: «И когда я уже совсем отчаялась, 

произошло чудо» (курсив наш–Ю. К.) [151, с. 367]. У той же час свідомість 

людини влаштована таким чином, що вона не завжди бачить у тому, що 

відбувається, руку Господа. Ось як про це розмірковує Даніель Штайн у своїх 

бесідах зі школярами: «Исходя из моего опыта, я могу сказать: чудо узнается 

по той примете, что его творит Бог. Значит ли это, что чудеса не происходят с 

неверующими? Не значит. Потому что ум неверующего человека так устроен, 

что он будет объяснять чудо естественными причинами, теорией 

вероятностей или исключением из правил. Для верующего человека чудо – 

это вмешательство Бога в естественное течение событий, и ум верующего 

человека радуется и наполняется благодарностью, когда чудо происходит» 

[151, с. 126]. Вкрай важливо у важких ситуаціях не впадати у відчай і не 

втрачати віру, адже найчастіше саме на межі зриву відбувається щось гарне. 
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Ми вже зауважували, що в романі «Даніель Штайн, перекладач» 

порушено низку екзистенційних проблем, які здавна турбували людину. 

Поряд з проблемою віри і її значення в житті людини одне з головних місць у 

творі посідає проблема пошуків істини. Ми не випадково розглядаємо це 

питання в цьому параграфі, адже, на думку Л. Улицької, істина 

безпосередньо пов’язана зі сферою релігії і віри. 

Багато персонажів протягом свого життя зайняті пошуками істини, і в 

цьому благородному пориві спрямовують свої погляди на книги, обряди, 

різні міста і країни, сподіваючись знайти там те, що шукають. У зв’язку із 

цим на сторінках роману репрезентована думка, що обраний шлях не завжди 

є правильним: «Но почему так много людей, озабоченных исключительно 

поиском Истины, идут в совершенно противоположных направлениях?» 

[151, с. 597]. Деякі персонажі усвідомлюють, що помилялися щодо того, що є 

істина, і «принимали за нее социальную справедливость, равенство всех 

людей и другие вещи» [151, с. 418], які, врешті-решт, їх розчарували. І лише 

наприкінці життєвого шляху вони зрозуміли, «что Христос есть 

Единственная Истина» [151, с. 418]. 

Деяким персонажам, незважаючи на всі старання і довгі пошуки, не 

вдається знайти цю саму істину: «Всё Истину ищу. Здесь. На Святой Земле 

столько всяких святых мест, а Истину всё найти не могу» [151, с. 445]. 

Причина подібного дисонансу між процесом пошуку і його результатом у 

тому, що Істину, тобто Бога, не слід шукати в якихось особливих місцях, 

книгах або обрядах. Головне місце, де варто починати пошуки, – «в своей 

душе» [151, с. 450]. Крім того, немає стандартної для всіх формули або схеми 

пошуків Бога, «каждый человек должен искать свой собственный путь» 

[151, с. 282]. І людина повинна сама це усвідомити, її не можна до цього 

схилити, це має бути її самостійне рішення. Найчастіше таке рішення 

приходить до персонажів роману наприкінці їхнього життєвого шляху: 

«<…> это событие не случайное, а закономерное, и я счастлива, что не 

умерла прежде крещения» [151, с. 416]. Це слова Рити Ковач – людини, яка 
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все своє свідоме життя була затятим комуністом і борцем за ідею. 

Прийнявши хрещення, вона знаходить умиротворення і спокій, яких ніколи 

не знала її душа: «Никогда в жизни я не чувствовала такого обновления 

жизни, как сейчас. Действительно, “bornagain”» [151, с. 420]. Відзначмо, що 

це не єдиний персонаж у романі, який приймає рішення про хрещення під 

кінець свого життя і поспішає, щоб не запізнитися: «Весь последний год я 

очень торопила отца Джона и Агнессу, боялась умереть, не дожив» 

[151, с. 416]. 

Зі сторінок роману Л. Улицька говорить про те, як важливо перейти 

межу земного життя, упустивши в свою душу Бога. Один з персонажів твору 

– Ольга Ісаківна, «ветхая, но такая легкая и радостная старушка» 

[151, с. 465], перебуваючи три дні на межі життя і смерті, чекала на приїзд 

Даніеля, щоб він її хрестив: «Вы меня задерживаете. Я уже заждалась вас» 

[151, с. 465]. «А умерла эта новая христианка Ольга той же ночью. После 

крещения она заснула и во сне умерла» [151, с. 466]. 

Наведене засвідчує, що Л. Улицька є прихильницею ідеї продовження 

життя після смерті. Відповідно до її життєвої концепції, смерть – це межа, за 

якою починається нове, безтілесне буття. І цей новий модус існування є 

набагато важливішим, адже він пов’язаний з категорією вічності, у якій 

людина або знайде Царство Небесне, або буде терпіти довічні пекельні муки, 

що цілком залежить від самої людини. У зв’язку із цим письменниця 

неодноразово наголошує в своїх творах, і в романі «Даніель Штайн, 

перекладач» безпосередньо, на тому, наскільки важливо правильно пройти 

земне життя, впустивши у свідомість думку про свою тілесну скінченність. 

Адже лише прийнявши думку про смерть, людина зможе трансформувати і 

свою свідомість, і життєві орієнтири, і почати процес підготування до 

зустрічі з Богом. Головне в цьому процесі підготування не те, якою мовою ти 

молився і скільки молитов прочитав. Л. Улицька доводить цю сакральну 

істину до свого читача через головного героя роману Даніеля Штайна, який 

говорить: «<…> веруйте как хотите, это ваше личное дело, но заповеди 
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соблюдайте, ведите себя достойно. Между прочим, чтобы хорошо себя вести, 

не обязательно даже быть христианином. Можно быть даже никем» 

[151, с. 658]. Для Бога має значення тільки те, як людина жила, що вона 

робила у своєму житті, а не те, про що вона говорила: «<…> только любовь – 

единственный ответ человека Богу, и главное в поведении человека – 

непричинение зла другому, сострадание и милосердие» [151, с. 613]. Тому, 

проживаючи мить свого земного буття, ми повинні бути готовими відповісти 

на питання: «Что вы делали? Накормили ли голодного? Помогли ли 

бедствующему?» [151, с. 300]. 

Отже, Л. Улицька в романі «Даніель Штайн, перекладач», торкаючись 

проблеми віри в житті людини, вбачає в ній спасіння, і ця думка 

неодноразово репрезентована в тексті. Однією із провідних ідей роману є 

ствердження цінності людського життя, але письменницю турбує, що «очень 

ослабели те нити, которые связывают человека с жизнью» [151, с. 183]. На 

думку Л. Улицької, тією «ниткою», яка може втримати людину і не дати їй 

впасти у прірву розпачу, або здійснити самогубство, є віра в Бога, яка 

реалізується не лише у читанні молитов, але, насамперед, в дотриманні 

чеснот, які є духовними канонами християнства, – любов до ближнього, 

терпіння, смиренність, прощення тощо. У контексті досліджуваного роману 

віра допомагає героям впорядкувати життя, здолати труднощі й пережити 

важкі часи. Що стосується пошуків людиною істини, письменниця радить 

шукати її в своїй душі, звертаючись до священних книг християн: «Сейчас, 

когда я только и делаю, что постоянно читаю Библию и Новый Завет, я 

смогла бы помочь тебе найти правильный путь в жизни» [151, с. 417]. Тобто, 

з точки зору Л. Улицької, відповіді на запитання, які бентежать людину вже 

не одну тисячу років, можна і слід шукати у Священному Писанні. 

 

3.2.2. Проблема життя і смерті в романі «Даніель Штайн, перекладач» 

Роман «Даніель Штайн, перекладач» – це, безумовно, розповідь про 

людське життя, сповнене щастя і прикрощів, любові і ненависті, прощень і 
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образ. Це роман про досить складний період життя радянського суспільства, 

що пов’язаний з подіями Другої світової війни, перебуванням у гетто, 

розстрілами, концтаборами. Крім політично обумовлених тягот буття, герої 

стикаються з проблемами іншого характеру – знаходження в дитячому 

будинку, непорозуміння між дітьми і батьками, розплата за гріхи та ін. 

Л. Улицька репрезентує думку, що кровні зв’язки не є запорукою гарних 

взаємовідносин. Між рідними людьми в художньому просторі роману доволі 

часто живуть образи, нерозуміння, і навіть ненависть. Наводячи 

«сповідальні» листи героїв, письменниця стверджує, що добрі відносини – це 

щоденна праця; потрібно чимало зусиль, щоб зрозуміти іншого, пробачити й 

полюбити. І всі ці проблеми підпорядковуються питанню філософського 

рівня – проблемі життя і смерті. 

Через весь роман проходить думка про еволюцію людського 

світосприйняття. Практично для всіх персонажів твору характерна певна 

внутрішня трансформація. Процес цей досить тривалий і часом болісний, 

коли приходить усвідомлення того, що життя прожите не так, що те, чому ти 

його присвятив, виявилося не цілком правим ділом. Вкрай складним для 

персонажів роману стає відхід від звичного ходу думок і прийняття нових 

ідей, яке спричиняє порушення стійкості і сталої життєвої рівноваги: «Не все 

готовы принимать новые идеи, уточнять знание, дополнять. Вообще – 

меняться» [151, с. 372]. Але Л. Улицька постулює думку про те, що яким би 

болісним не був процес внутрішньої трансформації, він, по-перше, має свою 

кінцеву межу, а по-друге, знаменує формування нового «я».  

На прикладі життя персонажів роману можна переконатися, що цей 

процес складається з таких етапів, як усвідомлення, прийняття, перетворення 

(переродження). Розгляньмо, у чому ж полягає особливість кожного етапу. 

На етапі усвідомлення персонаж починає розуміти, що його щось не 

влаштовує в житті. У нього ще не сформувалося нове бачення свого 

подальшого життя, але в ньому вже живе «дух сопротивления пошлости 

мира» [151, с. 88]. Цей етап є своєрідним внутрішнім бунтом бентежної душі: 
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«Мне тоже 16, но я пока не знаю, по какой модели я хочу строить свою 

жизнь. Точно не по вашей» [151, с. 638]. 

Розвиток цього етапу представлено в романі у двох варіаціях. 

1. Якщо в період сумнівів і вагань поруч не буде людини, яка здатна 

допомогти впоратися з «катастрофою світу», то фінал може бути трагічним, 

як у випадку з Біньоміном Шимесом, який, зіткнувшись із жорстокістю і 

кривавістю світу, повісився у своєму домі. 

2. Якщо поруч у кризовий період опиниться людина, яка спроможна 

підтримати й допомогти налагодити втрачений зв’язок зі світом, є надія на 

щасливий результат, що можна спостерігати на прикладі Еви Манукян. Для 

жінки надзвичайно тяжкою виявилася новина, що її син гей, весь світ втратив 

фарби, вона не розуміє, як жити далі із цим новим знанням. І в цей непростий 

період її життя поруч опинився Даніель – людина, яка допомогла відновити 

розірваний зв’язок. Даніель підказав Еві, як повернути життєву рівновагу, і 

дав їй зрозуміти, що необхідно прийняти те, чого вона не в змозі змінити. 

На етапі усвідомлення важливе значення має минуле. З точки зору 

авторки роману, осмислення свого минулого є запорукою духовного здоров’я 

не тільки людини, але й нації: «<…> если мы согласимся вычеркнуть 

прошлое из памяти и оградить память наших детей от ужасов тех лет, мы 

будем виноваты перед будущим» [151, с. 77]. Без усвідомлення помилок 

минулого неможливий рух уперед. І якщо етап усвідомлення, яким би 

болісним він не був, проходить благополучно, персонаж переходить до 

нового етапу трансформації – етапу прийняття. 

На цьому етапі нове знання стає частиною самого персонажа, він 

більше не бунтує, а починає замислюватися над тим, як будувати своє життя 

у зв’язку з прийняттям нової ситуації. Так і Ева, усвідомивши, що нічого не 

може змінити в ситуації із сином, «впускає» у свою свідомість думку, яка 

раніше її лякала. Цей етап відрізняється від попереднього відсутністю 

хворобливих відчуттів і переживань. Він стає початком зцілення. 
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Етап перетворення (переродження) знаменується формуванням у героя 

нового світогляду, можна сказати, формуванням нової людини. Так, для Еви 

стає якщо не цілком нормальним, то цілком прийнятним, коли її син зі своїм 

хлопцем спускаються до сніданку. Прийняття героїнею ситуації призвело до 

позбавлення від душевних страждань. Тепер вона вільна. 

Крім того, на етапі перетворення, персонажі осягають «цілісність 

життя»: немає більше поділу на «значне» і «незначне», все має однакову 

значущість, «<…> а вернее, значительным оказывается то, что ты делаешь в 

этот самый момент» [151, с. 296], тому що в цей момент ти в центрі життя. 

Отже, Л. Улицька в романі репрезентує думку про цілісність свідомості 

й необхідності її розширення. На думку автора, «вузькість свідомості» – це 

тупиковий шлях еволюції людини і людства в цілому. Письменниця говорить 

про межі, «які проходять не по землі, а в глибині людської свідомості», і ці 

«кордони» тягнуть за собою ворожнечу і чвари, непорозуміння, ненависть і, 

як наслідок, – загибель. Але «если сознание исцелить, то это и даст 

возможность выживания» [151, с. 651]. 

Загалом проблематика роману «Даніель Штайн, перекладач» 

зосереджена навколо бінарної опозиції життя – смерть, що в контексті 

творчості Л. Улицької є цілком закономірним, бо для письменниці 

характерний розгляд цих двох явищ у нерозривному зв’язку. Однак 

відстежуємо єдину відмінність – це питома вага питань, які складають сферу 

вітальності або моральності: у різних творах авторка більше зосереджується 

на одному з елементів цієї дихотомії, проте не випускаючи з поля зору 

інший. Окрім того, у різних творах розглядаються різні аспекти мортальних 

проблем. Наприклад, у романі «Казус Кукоцького» письменниця говорить 

про смерть як про перехідний етап, акцентуючи увагу на тому, що це не 

тільки закінчення земного буття, а й (що набагато важливіше!) початок 

нового, безтілесного життя. У романі ж «Даніель Штайн, перекладач» 

проблема смерті інтерпретується інакше: Л. Улицька розглядає смерть як 

явище багатолике, багатоваріантне, її цікавить ставлення людини до смерті, а 
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також і власної, що проявляється у вигляді танатологічної рефлексії. 

Особливу увагу приділяє письменниця внутрішньому стану людини, яка 

зіткнулася зі смертю. У романі відображений цілий калейдоскоп смертей. У 

цьому сенсі нашу увагу привертає один з внутрішніх монологів Штайна: 

«Какой бесконечный опыт смерти. Посчитать невозможно, сколько людей 

умерли и были убиты на моих глазах. Копал могилы, закрывал глаза, собирал 

куски разорванных тел, исповедовал и причащал, держал за руку, целовал, 

утешал родственников, отпевал, отпевал, отпевал… Тысячи покойников» 

[151, с. 667]. 

Представлені в романі смерті поділяються на два типи – насильницькі й 

ненасильницькі. Перший тип смерті панує на війні, вона жорстока, «сповнена 

тваринного страху» і силою вириває рідних і близьких із сім’ї. Смерть 

другого типу є закономірним закінченням життя, вона благодатна, бо 

знаменує радісну зустріч з Богом: «<…> я отчетливо видел, в чьи руки их 

передаю. Их встречали Небесные Силы, и они уходили со счастливыми 

лицами» [151, с. 184]; «Будет ли к утру жив Нойгауз? Или уже уйдёт “к 

моему Учителю, к твоему Богу”…как он сказал. Как красиво уходит – в 

кругу семьи, друзей и учеников» [151, с. 667]. Саме такою є смерть у «світі 

неспотвореному», і ця природна смерть не повинна лякати або страшити 

людину, ставлення до неї повинно бути спокійним. 

Як зазначено вище, у тексті роману представлена танатологічна 

рефлексія, коли персонажі починають розмірковувати про власну смерть, 

уявляють її і висловлюють своє ставлення до цієї події. Аналіз тексту 

показав, що практично для всіх персонажів характерний передсмертний 

страх, навіть для тих, хто більшу частину життя провів у молитві і знає, що 

смерть так само природна, як і саме життя. І в своїх творах письменниця 

намагається з’ясувати, чому ж людину так лякає думка про смерть. 

Незважаючи на те, що причина страху та ж сама, передумови його 

виникнення можуть бути абсолютно різними. У романі «Казус Кукоцького» 

письменниця звертає увагу на «неготовність» людини переступити межу 
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вічності. У чому саме полягає ця «неготовність», Л. Улицька не пояснює, 

проте ми можемо припустити такі ймовірні варіанти: «неготовність» 

розлучитися з рідними і близькими; «неготовність» як духовна незрілість, 

непідготовленість до такої значущої події; «неготовність» як незавершеність 

земних справ, які тримають у тлінному світі. Таким чином, автор роману в 

цьому тексті, як, проте, і в більшості творів (адже багато питань, що 

порушуються Л. Улицькою, – це велике поле для власних продуктивних 

роздумів читача), дозволяє читачеві зробити власний висновок, не 

нав’язуючи свою думку. У романі ж «Даніель Штайн, перекладач» причина 

передсмертного страху персонажів зовсім інша. Так, Тереза, відчувши подих 

смерті, переживає «предсмертный ужас – животный, пронизывающий 

насквозь», який викликав у неї нудоту [151, с. 334]. Відбувалося це не тому, 

що Тереза боялася смерті як такої, її лякало те, як саме смерть заволодівала 

нею – повільно і болісно, що йшло врозріз з її уявленням про християнську 

кончину – «безболісну, непосоромлену, мирну». Усе відбувалося абсолютно 

за іншим сценарієм, і це лякало Терезу, вона не хотіла саме такого кінця. 

Головний герой роману Даніель абсолютно спокійно веде бесіди на 

тему смерті і вмирання. (У цьому випадку мова йде про природну смерть, яка 

є логічним закінченням земного буття, а не про смерть насильницьку, коли 

порушуються природні закони й життя раптово обривається.) Для нього 

перехід в інший світ – це світла подія, «когда у всех нас будут лица, сияющие 

Божественной Красотой, такие, какими мы были задуманы Господом» [151, 

с. 655]. Для Даніеля фізична смерть – це проміжна ланка на шляху до життя 

вічного й досконалого, у зв’язку з чим у його бесідах основна увага 

приділяється перебуванню душі в іншому світі, а не власне процесу 

переходу. 

Вивчаючи цю проблему, ми звернули увагу на те, що Л. Улицька 

уникає детального опису самого процесу вмирання; уся увага письменниці 

зосереджена на психологічних нюансах і тонкощах переживання людиною 

смерті, на душевному стані вмираючого в цей «перехідний» момент і 
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можливих відчуттях після. І, звичайно, це є вагомим аргументом проти 

твердження, що Л. Улицька вдається до деталізації заради самої деталізації. 

Присутні в тексті «натуралізм» і «біологізм» підпорядковані одній меті – 

дати змогу читачеві «вжитися» в переживання іншої людини, усе «відчути», 

так би мовити, «зсередини». 

Важливого значення в аспекті танатологічної рефлексії набуває в 

романі проблема підготовки до смерті. В одному з листів Людмили Улицької 

(як персонажа твору) Олені Костюкович адресант згадує про прохання 

«христианской кончины, мирной, непостыдной и безболезненной» як про 

найголовніше з усіх прохань, звернених до Бога [151, с. 416]. Звертаючись із 

цим проханням до Бога, людина усвідомлює швидкоплинність і скінченність 

власного життя і починає готуватись до свого останнього дня. Ця підготовка 

не вичерпується лише згаданим вище проханням, вона багатоаспектна. 

Одним з її етапів, на думку Л. Улицької, стають фізичні страждання як 

спокута гріхів. Мати Іоанна пише отцю Михаїлу: «А ведь перед смертью как 

хорошо изболеться, очиститься, подготовиться» [151, с. 435]. Терпляче 

переносячи передсмертні страждання, людина більш чітко усвідомлює власні 

гріхи і має можливість покаятися. Через біль передсмертних мук 

відбувається своєрідне очищення від гріхів. І людина має терпляче 

витримувати їх, адже тільки смиренність і покаяння можуть відкрити для неї 

Царство Небесне. 

Покаяння й відпущення гріхів мають першорядне значення для будь-

якої віруючої людини, земне життя якої хилиться до логічного завершення. 

Не випадково Рита Ковач, яка все своє життя була завзятою комуністкою, у 

кінці земного шляху приходить до думки про необхідність прилучення до 

Бога. Це ще один приклад процесу внутрішньої трансформації, про який 

йшла мова раніше: «Тебя, конечно, это удивит, но для меня это событие 

подготовлено всем ходом моей жизни, оно не случайное, а закономерное, и я 

счастлива, что не умерла прежде крещения» [151, с. 416]. Тільки з 

прийняттям хрещення її душа знайшла спокій і умиротворення; тепер Рита не 
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турбувалася «ни за свою жизнь, ни за свою смерть» [151, с. 416]. Отже, лише 

примирившись з Богом, людина долає страх смерті. 

З мотивом каяття в романі «Даніель Штайн, перекладач» корелює 

мотив розплати за скоєне. Л. Улицька репрезентує начебто банальну думку, 

що земні діяння людини здатні відкрити їй Царство Небесне, або скинути до 

пекла. Суть цих діянь зводиться не тільки до молитов і добрих помислів, а 

більшою мірою до конкретних дій і вчинків: «Когда наша земля обветшает и 

будет свернута, как старый ковер, когда сухие кости восстанут – судить нас 

будут не по тому, на каком языке мы молились, а по тому, нашли ли мы в 

своих сердцах сострадание и милость» [151, с. 352]. Уводячи в текст на 

імпліцитному рівні думку про те, що благими намірами вимощена дорога до 

пекла, письменниця дає можливість своєму читачеві зрозуміти, що одних 

тільки прагнень і бажань для спасіння душі замало. 

Отже, проаналізувавши особливості інтерпретації Л. Улицькою 

проблеми життя і смерті в романі «Даніель Штайн, перекладач», ми 

з’ясували, що письменниця не розглядає ці два явища окремо одне від 

одного. Розуміння нерозривного зв’язку життя і смерті, погляд на смерть як 

на перехід до безтілесного існування є важливими елементами світогляду 

письменниці. Танатологічна рефлексія, яка відображена в романі, має на меті 

допомогти людині подолати страх смерті, що дозволить вибудувати нову 

модель життя, яка буде спрямована на духовне піднесення. Крім того, 

письменниця звертає увагу на важливість внутрішньої трансформації 

людини, яка безпосередньо пов’язана з формуванням нової життєвої 

концепції, і надзвичайно важливе місце в цьому процесі посідає звернення до 

Бога. У романі «Даніель Штайн, перекладач» Л. Улицька репрезентує думку, 

що тому, хто доручив своє життя Богу, нічого боятися. 
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3.2.3. Проблема особистої свободи в романі 

«Даніель Штайн, перекладач» 

У романі «Даніель Штайн, перекладач» свобода постає як багатогранне 

явище. Характерною рисою свободи в контексті твору є її абстрагованість від 

топографічних меж, що мають безпосереднє відношення до цього феномена. 

І це цілком виправдано, тому що ті питання, які порушує Л. Улицька у 

своєму творі, далекі від фізичних кордонів, вони знаходяться за межами 

матеріального світу, у сфері духовного й емоційного. 

Залежно від смислових домінант у романі репрезентовані різні типи 

свободи: свобода внутрішня й зовнішня; свобода реальна й ірреальна; 

благосна свобода і свобода протиприродна. 

Крім того, проблема свободи стосується різних аспектів внутрішнього 

світу персонажів і представлена як на експліцитному, так і на імпліцитному 

рівнях тексту. 

Епізоди, пов’язані з фізичним звільненням персонажів, у романі 

репрезентовані поодиноко. Зокрема, до них належить та частина роману, яка 

оповідає про перебування героїв в Емському гетто в постійному очікуванні 

смерті. Бажання людей вирватися і врятуватися було настільки ж органічним, 

як і саме бажання жити. Але не всі зважилися на відчайдушну й ризиковану 

втечу: «Из восьмисот обитателей гетто на побег решились тогда только 

триста» [151, с. 9]. Когось стримувала фізична нездатність це зробити (хворі і 

люди похилого віку), інші вважали, що «побег только озлобит немцев и 

ускорит расправу» [151, с. 8]. У розглянутому фрагменті йдеться про фізичну 

свободу як невід’ємний компонент повноцінного життя. Прагнення свободи 

– це одна з панівних інтенцій людської екзистенції. 

У романі зображені персонажі, чия фізична неповноцінність і, як 

наслідок, повна залежність від інших позбавляє їх можливості жити 

повноцінним життям. Ідеться про Риту Ковач, яка після інсульту виявилася 

абсолютно нездатною до самостійного існування. Усе життя вона була 

активним борцем за правду і свободу, сама вирішувала, що і як робити, а в 
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кінці життя опинилася в пастці залежності від інших, що неймовірно гнітило 

її: «Теперь для меня победить значит умереть, когда я хочу» [151, с. 260]. Але 

через свою фізичну недієздатність, Рита не має можливості реалізувати цю 

свободу вибору – звільнитися від страждань, від тілесного й душевного 

дискомфорту: «Если бы мы были на войне, я бы попросила пристрелить 

меня. Но моя просьба более скромная – приезжай и выведи меня на балкон 

(звідки вона хоче «звалитися вниз». – Ю. К.). Это такая малость» 

[151, с. 260]. У розглянутому фрагменті репрезентовано свободу вибору, що 

суперечить природному ходу життя і самій християнській доктрині. 

Однак Рита – не єдиний персонаж, якому притаманне подібне 

прагнення до свободи, яка суперечить самій ідеї життя. Це також і Ісаак 

Гантман – один з полонених гетто, якому разом з дружиною вдалося 

врятуватися. У цьому випадку йдеться про небажання мати дітей, а отже, і 

продовжувати свій рід. Не можна сказати, що думка про «свободу от рабства 

деторождения» [151, с. 22] прийшла до Ісаака після всього, що йому довелося 

пережити в гетто. За визнанням його дружини Естер Гантман, він ніколи не 

бажав мати дітей і вважав, що бездітність євреїв у ХХ столітті – це «дар 

небес» [151, с. 22]. Складно прийняти таку життєву концепцію героя (а отже, 

і подібну інтерпретацію свободи) як життєву норму. Всесвіт, почувши його 

бажання, зробив їхню сім’ю вільною від подібного «рабства». Але чи 

принесла герою подібна свобода щастя? Це питання залишається в романі 

відкритим. 

У розглянутому епізоді, як і у випадку з Ритою Ковач, феномен 

свободи розглядається поза межами фізичних локусів і характеристик. Він 

цілком стосується духовного модусу персонажів.  

У романі «Даніель Штайн, перекладач» Л. Улицька багаторазово цитує 

Біблію, Євангеліє, звертається до житій апостолів. Зокрема, в одному з 

епізодів вона переказує слова апостола Павла стосовно «незначимости 

земной национальности, социальных различий и даже пола» [151, с. 141]. 

Аналізуючи роман, можна зробити висновок, що одним з лейтмотивів твору є 
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свобода від кайданів національної належності й релігійна свобода: 

«совершенно не имеет значения, во что ты веруешь, а значение имеет только 

твое личное поведение» [151, с. 661]. У своєму творі Л. Улицька репрезентує 

думку, що для того, щоб бути доброю людиною, не обов’язково навіть бути 

християнином [151, с. 658]. 

Роман «Даніель Штайн, перекладач» має глибокий релігійний підтекст, 

але національна проблема в ньому не менш актуалізована. Героїв роману 

хвилює питання про те, наскільки складно в сучасному світі бути німцем, 

євреєм або арабом. Цілком логічно, що деякі сюжетні лінії твору пов’язані зі 

складними долями людей певних національностей: «Ты останешься немкой, 

оплакивающей помрачение и жестокость своих предков. Даниэль – евреем с 

безумной идеей сделать всех людей детьми Божьими, а я – арабом, 

жаждущим освобождения от тяжелой арабской традиции принадлежать не 

себе лично, а кому-то старшему – отцу, Богу или Аллаху», – пише Муса 

Хільді [151, с. 280]. 

Багатьох персонажів роману гнітить їхня національність, оскільки вона 

обмежує їхню свободу, нав’язуючи певні норми поведінки й концепцію 

життя. І в спробах звільнитися від цього тягаря люди готові йти куди 

завгодно, витрачаючи на це десятки років свого життя, змінюючи країну 

проживання і навіть континент, щоб опинитися якнайдалі від усього цього. 

Але результат усіх їхніх старань невтішний: від національної належності 

неможливо звільнитися. Саме до такого висновку приходить Ісаак Гантман 

після марних спроб відректися від своєї єврейської національності: «Я не 

смог перестать быть евреем. Еврейство навязчиво и авторитарно, проклятый 

горб и прекрасный дар, оно диктует логику и образ мыслей, сковывает и 

пеленает. Оно неотменимо, как пол» [151, с. 24]. 

Що ж змушує героїв роману шукати свободи від свого походження, 

чому їх часом «нудить» від національної ідеї [151, с. 25]? Нами виокремлено 

низку причин цих пошуків. Одна з них криється в обмеженні можливості 

самовираження і здійснення власних бажань. Вона пов’язана з надмірною 
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кількістю законів і заборон, обмежень і приписів, що характерні для деяких 

релігій і національностей (у межах досліджуваного твору це насамперед 

іудаїзм і мусульманство) [151, с. 410], у яких панують суворі закони, норми й 

правила, якими визначено, що і як потрібно робити і чого робити не можна. 

Деякі люди протягом життя не замислюються, що таке регламентоване 

правилами існування протиприродне  і нівелює індивідуальність особистості. 

У противагу такій категорії людей, яких задовольняє роль покірних 

виконавців, у романі представлені також люди, які мислять глибоко й 

самостійно, прагнуть свободи й не погоджуються жити за загальними для 

всіх правилами. Звернімо увагу, що у контексті питання, пов’язаного з 

феноменом свободи, Л. Улицька звертається до образу «бунтівної людини», 

яка розуміє, що прийшов час щось змінювати. Метою такого бунту є 

«перетворення» навколишньої дійсності, відмова від підпорядкування тому, 

що вважається нормою. Користуючись класифікацією А. Камю, ми можемо 

сказати, що в романі «Даніель Штайн, перекладач» репрезентований 

метафізичний і історичний бунт. Перший полягає в тому, що людина повстає 

«проти своєї долі» [151, с. 135]; історичний бунт передбачає вбивства й 

революції, аби досягти поставленої мети й відновити справедливість. 

Яскравими прикладами подібних бунтарів у творі є Рита Ковач і Гершон 

Шимес, які живуть ідеєю створення нового й справедливого суспільства і 

заради досягнення своєї мети зважуються навіть на вбивства. 

Але існує й інша категорія людей – ті, хто, навіть усвідомивши всю 

неправильність ситуації і «занурившись у відчай», продовжують плисти за 

течією життя [56, с. 127]. Вони живуть власними мріями і розмірковують про 

можливість (або неможливість) дії. Прикладом такого типу людей є араб 

Муса, у міркуваннях якого багаторазово використовуються дієслова 

умовного способу: «Если бы я мог, я бы развелся с Мириам, мы бы уехали с 

тобой на Кипр, поженились бы там и жили в любой стране, где растут 

деревья и цветы, где людям нужны парки и сады» (курсив наш. – Ю. К.) [151, 

с. 280]. Здавалося б, Муса повстає проти того, що обмежує його свободу і 
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заважає йому бути щасливим, але через те, що він «повязан крепчайшими 

семейными, родовыми отношениям» [151, с. 280], цей внутрішній бунт 

проходить непомітно для чужих очей. Боротьба йде у внутрішньому світі 

персонажа, і, кінець кінцем, він її програє. Як зазначає у своєму есе 

«Бунтівна людина» французький письменник-екзистенціаліст А. Камю, для 

реалізації бунту і досягнення його мети («перетворення») потрібен «перехід 

від формули “потрібно було б, щоб це існувало” до формули “я хочу, щоб 

було так”» [56, с. 128]. У випадку з Мусою такий перехід не відбувається, і 

персонаж залишається на початковому етапі відчаю та абсурдності буття. 

Звільнення від численних норм і стандартів, які нав’язуються 

суспільством, – не єдина причина, через яку персонажі бажають позбутися 

своєї національної належності. Ще одним мотивувальним фактором є страх 

за своє життя. Передусім мова йде про представників єврейської 

національності у зв’язку з антисемітизмом і Голокостом. 

Значна частина сюжету роману пов’язана з подіями Другої світової 

війни – періоду, коли запровадили антисемітські закони й люди постраждали 

тільки через те, що їм судилося народитися юдеями: у них конфісковували 

майно, їм заборонялося з’являтися в громадських місцях і ходити по 

тротуарах, їх заарештовували і фізично знищували. Бажаючи врятувати себе 

в цих жорстоких і кривавих реаліях, люди повинні були міняти не тільки 

свою зовнішність (одну єврейську дівчинку коротко підстригли, щоб 

приховати руде волосся, що видавало в ній єврейку), але і звички: «Я 

подумал, что только перестав быть евреем, я смогу выжить. Я должен был 

стать таким, как поляки и белорусы. Внешность моя была достаточно 

нейтральной, к тому же изменить ее я все равно не мог. Изменить я мог 

только свое поведение. Я должен вести себя как все» [151, с. 133], – до таких 

відчайдушних думок приходить Даніель Штайн, коли ним заволодів 

«єврейський страх». І таке рішення не тільки врятувало життя самому 

Даніелю, але й допомогло йому врятувати чимало життів інших людей. 
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Зі сторінок свого роману Л. Улицька постулює думку, що відчуття 

національної належності можна «приглушити» на деякий час, але позбутися 

її неможливо, і це часом призводить героїв роману до розпачу. 

Як нами зазначено вище, одна із форм репрезентації феномена свободи 

в контексті роману «Даніель Штайн, перекладач» відбувається через призму 

національного питання і релігійної сфери. У дослідницьких роботах, що 

присвячені цьому твору Л. Улицької, саме на цьому питанні зосереджено 

найбільш активну увагу. Багато літературознавців розглядали в позиції 

головного героя щось зовсім далеке від істинного християнства, і відзначали, 

що подібні «перекладачі» не зможуть дістатися до нього і все зруйнувати 

[70]. 

Деякі дослідники звертали увагу, на те, що Даніель Штайн з його 

прогресивними й різнобічними поглядами буде скрізь чужим [93]. Інші 

побачили в Даніелі образ «позитивно прекрасної людини» [31] і називали 

появу такого героя справжньою художньою подією, віддаючи належне 

майстерності письменниці [116, с. 196]. Дійсно, складно не погодитися з тим, 

що образ головного героя наділений виключно позитивними якостями: 

Даніель добрий, у його душі панує любов, він постійно прагне допомогти 

всім, хто потребує допомоги, усіх примирити між собою. Однак усі ці якості 

можуть бути притаманні не тільки християнину, а й мусульманину, і юдею, і 

буддисту, і навіть високоморальному атеїсту. 

Безумовно, Л. Улицька надає занадто багато свободи своєму герою у 

питаннях, що пов’язані з релігією і християнством. Наприклад, Даніель не 

вірить у Непорочне Зачаття Діви Марії, уважаючи цю «легенду» «отголоском 

эллинской мифологии» [151, с. 373], не приймає один з основоположних 

догматів Святої Церкви – про Пресвяту Трійцю, який, як він пояснює, 

«придумали греки, потому что их интересуют философские построения, а не 

Единый Бог, и потому, что они были политеисты!» [151, с. 477]; в месах він 

не читає «Символ Віри», аргументуючи це тим, що «не считает возможным 
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произносить текст, некоторые положения которого он не разделяет» 

[151, с. 471], і взагалі має «єретичні» міркування [151, с. 471]. 

Цілком очевидно, що така свобода в трактуванні християнства в романі 

пов’язана з авторською позицією. Як один з персонажів роману Людмила 

Улицька в листі Олені Костюкович зауважує: «<…> чтобы хорошо себя 

вести, не обязательно даже быть христианином. Можно быть никем» (курсив 

наш. – Ю. К.) [151, с. 658]. Ми переконані, що вустами Даніеля письменниця 

висловлює свої міркування про віру і безвір’я, про релігію і Бога, про істинні 

і помилкові цінності. «Мы давно знаем, – стверджує Даніель, – что вопрос 

Пилата “Что есть истина?” – только риторика. А вопрос “Что есть вера?” – не 

риторика, а жизненная потребность. Слишком много на свете людей, 

которые веруют в правила, в свечи, скульптуры и другие штучки, веруют в 

интересных людей и в странные идеи.<…>я хочу, чтобы вера, которая у 

каждого человека есть личная тайна, была очищена от шелухи и сора. До 

цельного и неделимого зерна» [151, с. 143]. 

Можливо, такі реформаторські думки щодо християнства виникають у 

письменниці тому, що, як каже вона сама, вона відчуває в ньому «духоту и 

тошноту», що в неї накопичилося «много претензий не то, что к Церкви, а к 

самому Господу Богу» [151, с. 657]. Але, якщо ми абстрагуємося від 

суб’єктивних висловлювань авторки і звернемося до слів персонажів (які все 

ж дають непряме відчуття оповідача), бажання «перекроїти» і змінити щось у 

релігії може бути пов’язане з нетерпимістю християн до євреїв: «нельзя уйти 

от факта, что двухтысячелетнее официальное христианство хотя и 

руководствовалось заветами христианской любви, но несло в себе 

неистребимую ненависть к евреям» [151, с. 114]. І письменниця робить у 

романі спробу «побудувати міст між іудаїзмом і християнством» [95]. 

При цьому, звичайно, багато питань, які виникають у зв’язку з таким 

«вільним» трактуванням християнства, церкви й віри в романі, так і 

залишається без відповіді. У що вірив Учитель? Чому, наприклад, Л. Улицька 

вважає, що «на Западе церковь слита с культурой, а в России – с 
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бескультурьем» [151, с. 657]? Подібних питань під час читання твору виникає 

безліч. Їх складність пов’язана не з пошуком відповідей на них, а з 

неможливістю віднайти єдину правильну. 

Оскільки сфера наших дослідницьких інтересів далека від 

релігієзнавства, ми не будемо детально зупинятися на цьому питанні. Але, 

безумовно, проблема свободи в релігії і вірі має для нас принципове 

значення, оскільки вона безпосередньо пов’язана з духовним світом людини, 

з її почуттями і переживаннями. 

Розглядаючи свободу персонажів крізь призму внутрішнього світу, 

можна говорити про реальну свободу, яку вони віднайшли, і про свободу 

ірреальну, бажану, якої вони не мають, але якої щиро прагне їхня душа. 

Часом ця внутрішня свобода отримується вже в кінці життя, але від цього 

вона не стає менш цінною, навпаки, вона настільки виразно відчувається, що 

її помічає оточення. Подібне можна спостерігати на прикладі Рити Ковач, яку 

з прийняттям хрещення вже в похилому віці нарешті покинула одержимість 

боротьбою за правду і справедливість. Її душа звільнилася від бунтівних 

думок і поривів, які в молодому віці змусили її віддати своїх дітей до 

притулку і йти воювати. У кінці життя Риті все це стало настільки далеким, 

що її внутрішня трансформація зумовила і зовнішні зміни, що було помітно 

навіть після її смерті: «У моей матери оказалось прекрасное лицо. В конце 

жизни она его заслужила! То напряженно-подозрительное выражение, 

которое ей было всю жизнь свойственно, сменилось на покой и глубокую 

удовлетворенность» [151, с. 540]. 

Рита Ковач – не єдиний персонаж роману, кого внутрішнє звільнення 

від гнітючих думок, почуттів і спогадів заспокоює та умиротворяє. Подібне 

очищення відчуває на собі помічниця Даніеля Хільда, звільняючись від 

забороненого кохання. 20 років у неї був зв’язок з одруженим арабом. Це 

були роки щастя, розставань, печалі і душевних мук. Усі ці роки вони 

боролися зі своїм любовним божевіллям, але обидва програли. 

Найголовнішою умовою на шляху до набуття внутрішньої свободи стає 
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усвідомлення ситуації і бажання її змінити. Через 20 років Хільда розуміє, що 

весь цей час її життя було обтяжене надією на те, що все зміниться на краще, 

і в той же час неможливістю що-небудь зробити, докорами сумління, тугою 

самотності тощо. Коли пройшов етап усвідомлення і прийняття ситуації, вона 

доходить висновку, що прийшла пора все закінчити. Хільда приймає 

рішення, і в цей момент її внутрішнє «я» змінюється: «Внутри было пусто и 

свободно, и я подумала: слава Богу, освободилось еще немного места в моем 

сердце, и пусть в нем будет не человеческая любовь, корыстная и алчная, а 

другая, которая не знает корысти. И еще я почувствовала, что моего “я” стало 

гораздо меньше» [151, с. 533]. Отже, героїня не відчуває жалю за втраченим, 

вона з радістю приймає зміни, бо дійсно звільнилася від того, що так довго її 

обтяжувало. І у неї немає відчуття втрати. Звільнившись, вона нарешті 

віднайшла себе. 

У романі також порушується питання про необхідність для людини 

бути собою, «оголити» свою душу, звільнитися від маски удавання й 

лицемірства, яку вона зазвичай змушена носити у повсякденному житті. 

Подібна «дволикість» може не мати нічого спільного зі злочинними й 

брехливими намірами. Людина завжди перебуває в соціумі, але не завжди її 

оточують люди, з якими хотілося б або можна було б говорити про 

найпотаємніше. Тому вона, охороняючи свій внутрішній спокій, захищає 

себе від осуду й нерозуміння, надягаючи маску, яка захищає її внутрішнє «я». 

Іноді причиною такої поведінки є страх за своє життя. Даніелю, який 

вимушено працював у відділенні білоруської поліції перекладачем під 

виглядом поляка, довелося приміряти цю «маску», щоб зберегти своє життя. 

Опинившись один на один зі своїми стражданнями з приводу хоча і 

непрямої, але все ж участі в антиєврейських акціях, Даніель зустрічає людей 

(Марисю й Беату Семенович), з якими він може бути самим собою і які, 

нехай і на короткий термін, але все ж звільняють його від обтяжливих думок 

і переживань: «Они были единственными, с кем я мог поболтать и немного 

сбросить напряжение, в котором постоянно находился» [151, с. 229]. 
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Л. Улицька постулює думку про те, що душевна свобода сприяє емоційному 

й фізичному оздоровленню людини. 

Проблема набуття внутрішньої свободи може бути пов’язана і зі 

звільненням від тягаря спогадів. Це тривалий і нелегкий процес, але він, 

врешті-решт, викликає полегшення. Таким прикладом у романі стає дочка 

Рити Ковач Ева, усе життя якої було отруєне образою на матір за дитинство в 

притулку, за злидні і самотність, за смерть брата Вітека, якого вона 

обожнювала. Ева багато років «волочит на себе свое прошлое» [151, с. 20], 

кожен її день отруєний проживанням і переживанням того, що вже не можна 

змінити. І тільки смерть матері звільняє в її душі місце для інших почуттів: 

«Произошло то, на что я никогда не надеялась, – я с ней совершенно 

примирилась. Теперь у меня будет много времени, чтобы раскаиваться, 

чувствовать себя виноватой и жестокосердой. Но сегодня я с ней в полном 

мире» [151, с. 543]. 

Серед тих, хто знаходить свободу від тягаря минулих років, Беата 

Семенович, яка вимушено вийшла заміж за начальника білоруської поліції 

Івана Семеновича, не кохаючи його, з єдиною лише метою – врятувати свою 

сім’ю від загибелі. Життя з чоловіком було їй настільки важке і нестерпне, 

що в моменти малодушності вона «молила Бога, чтобы он освободил ее от 

него» [151, с. 242]. Але у Бога були свої плани на нього: Іван, за словами 

Беати,«помер вчасно», причому помер у страшних муках – від раку. І хоча це 

сталося вже після війни, він не дожив до того часу, коли почалися процеси 

проти білорусів, що працювали на німців, і він як військовий злочинець 

обов’язково був би засуджений. Усе подальше життя Беати було отруєне 

гіркотою спогадів про прожите: про причетність Івана до знищення мирного 

населення, про його нескінченне пияцтво, про загибель сім’ї, якої вона, 

незважаючи на свою добровільну жертву, не змогла врятувати. І тільки після 

поїздки в те місце, з яким були пов’язані ці важкі спогади, вона оговталася й 

залишила там своє минуле: «В конце концов, я рада, что в Эмск поехала. 

Случилось нечто вроде примирения. Долгие годы я смотрела в прошлое, и 
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рядом со мной стоял несчастный Иван со всеми своими преступлениями – 

были, не были? Точно не знаю, но его присутствие всегда было тяжким. А 

теперь я почувствовала себя свободной» [151, с. 588]. 

У романі репрезентується думка, що свобода наділена суто 

індивідуальними характеристиками, у кожного вона своя, і шляхи її 

досягнення індивідуальні. Якщо у випадку з Евою минуле відступило, 

звільнивши місце справжньому після смерті матері як джерела негативних 

переживань, то для Беати смерть Івана зовсім нічого не змінила. І тільки 

поїздка в Емськ допомогла їй відновити життєву рівновагу. Л. Улицька 

вважає, що немає універсального способу набуття щастя й душевного 

спокою, але внутрішню свободу потрібно шукати і до неї потрібно прагнути. 

Внутрішня свобода в романі пов’язується з прийняттям або, навпаки, 

відмовою від моральних норм. Перебуваючи в соціумі, людина повинна 

підкорятися його моральним і етичним настановам і відповідати певним 

стандартам. У художньому світі роману письменниця надає своїм 

персонажам можливість максимальної свободи, в тому числі і в сексуальній 

сфері. Зокрема в романі порушується питання про гомосексуальні відносини 

і реакцію соціуму на одностатеву любов. Л. Улицька не уникає цієї 

делікатної теми, не соромиться її, а цілком у річищі сучасних поглядів 

проявляє в цьому питанні максимальну тактовність і толерантність. 

Письменницю цікавить не тільки і не стільки сам факт наявності 

нетрадиційних відносин у людському суспільстві, а й, насамперед душевний 

стан людини, яка усвідомила свою гомосексуальність. Письменниця оголює 

душевні страждання такої людини, щоб читач зрозумів, як важко дається 

усвідомлення й прийняття цієї правди про себе у зв’язку із суспільним 

осудом. «Объявив себя геем, – розмірковує Алекс, – я превращаюсь в 

странного маргинала и как будто лишаюсь полноправного общения с 

миром», тому що «большинство людей ненавидят геев», вважаючи їх 

«отщепенцами» и «извращенцами» [151, с. 402]. І така ситуація нічого не 

викликала в його душі, крім «безмерного несчастья» [151, с. 402]. 
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Л. Улицька в романі прагне не просто констатувати факт, вести 

розмову про явище як таке, їй важливо зрозуміти і пояснити причини, що 

викликали ту чи ту подію або переживання. І, порушуючи питання про 

одностатеве кохання, вона йде тим самим шляхом, намагаючись зрозуміти, 

чому в нашому суспільстві склалося настільки категоричне неприйняття 

представників сексуальних меншин. Вона пояснює це особливостями нашої 

культури, для якої гомосексуальність завжди була гріховною, 

протиприродною, а тому засуджувалася. І щоб показати різницю у ставленні 

до гомосексуалізму в різних людських спільнотах, де «гомосексуальные 

отношения не всегда осуждались обществом» [151, с. 403], згадує про 

культуру індіанців, у якій не було заборони на такий зв’язок, а, отже, і його 

осудження. Але Алекс, який виховувався відповідно до моральних норм і 

правил нашої культури, відчуває докори сумління й душевні муки через свою 

«інакшість», намагається протистояти своїй природі, але безуспішно. А коли 

в житті Алекса з’являється Енріке, який «гораздо более образован в этом 

отношении», оскільки виховувався в інших культурних реаліях, ставлення 

героя до себе й ситуації докорінно змінюється: «Энрике освободил меня от 

ужасного груза вины перед всем миром» [151, с. 402]. Отже, письменниця 

постулює думку про те, що кожна людина має право бути самою собою, бути 

вільною і щасливою. Алекс приймає себе таким, яким він є, і відчуває 

внутрішнє звільнення, позбавляючись від «ужасного груза вины перед всем 

миром»: «<…> наши отношения – наше личное дело, наша любовь никого не 

касается, кроме нас, и не нуждается в одобрении или неодобрении общества» 

[151, с. 402]. 

Але можливий і інший сценарій – коли людина занадто залежна від 

чужої думки, щоб приймати себе і позиціонувати відкрито, перебуваючи все 

життя в полоні страху й фантомного щастя. 

Питання про сексуальну свободу не обмежується в романі проблемою 

нетрадиційних відносин. У цю ж площину потрапляють ситуації, що 

пов’язані з подружніми зрадами. І справа навіть не в самому факті зради, а у 
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ставленні жінок до них, у їхній реакції на те, що відбувається. Л. Улицька 

розповідає про двох жінок, які зіткнулися з подібною ситуацією, – Валентину 

Фердинандівну і Еву. Вони не знайомі одна з одною, але обидві в тих 

обставинах, що склалися, виявляють терпіння й смиренність. Ніхто з них не 

бунтував, не намагався змінити ситуацію і відректися від свого принизливого 

становища. 

Якщо Алекс, ризикуючи перетворитися на ізгоя, приймає себе і будує 

своє життя за моделлю вільної людини, то Валентина Фердинандівна 

відмовляється від власної волі і приймає для себе чужу модель життя: «Мы 

прожили двадцать лет, и я вынуждена была жить в соответствии с его 

представлениями о браке: он имел полную сексуальную свободу, а я никогда 

об этом и не помышляла» [151, с. 456]. Ця жінка вважала за краще існувати в 

світі спогадів про колишню божевільну любов з нав’язливою ідеєю 

врятувати сім’ю. Визнаючи, що її шлюб був «важким», «дуже важким, 

болісним», Валентина Фердинандівна нічого не намагалася змінити і не 

погоджувалася розлучитися із чоловіком, хоча він її про це багаторазово 

просив. У відвертому листі до Терези вона зізнається, що найгіршим у її 

житті «было то, что Кирилл(син Валентини Фердинандівни. – Ю. К.), 

вырастая, склонялся к жизненной логике отца» і «порицал» матір «за 

бессловесное служение» [151, с. 456]. Тільки зі смертю чоловіка вона 

дозволила собі звільнитися від пут власних уявлень про сім’ю і шлюб. 

Прийняття нею чернецтва дало їй змогу знайти своє «правильне місце» в 

житті, і будні чернечого подвигу принесли Валентині Фердинандівні 

справжню радість і полегшення. Знайшовши цю вистраждану свободу, вона 

приходить до висновку, що в житті кожен займає уготоване йому місце. 

Ева Манукян, як і Валентина Фердинандівна, живе за чужою життєвою 

моделлю. Вона зізнається: «Я ровно та самая, какой меня хотят видеть мой 

сын и мой муж: доброжелательная, – ТОЛЕРАНТНАЯ, УЖАСНО 

ТОЛЕРАНТНАЯ! – я всем все разрешаю: сыну спать с мальчиком, мужу 

спать с девочкой. Я просто само великодушие» (виділено авторкою. – Ю. К.) 
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[151, с. 536]. Її чоловік Гриша, незважаючи на очевидну ницість своєї 

поведінки, почувається досить впевнено, не відчуваючи ані найменших 

докорів сумління. Коли Ева «устроила дознание», він «не отпирался 

особенно. Сразу сказал – да! Но при этом добавил, что я его жена, 

разводиться он со мной не собирается, потому что меня любит, а хочу я 

принимать эту ситуацию или нет – мое дело» [151, с. 414]. І Ева 

підлаштувалася під цю принизливу для неї ситуацію і «уступила Лайзе место 

возле него в социальной жизни» [151, с. 536]. Сама вона характеризує такий 

порядок речей як «двусмысленность и невысказанные, но вполне договорные 

отношения» [151, с. 536]. 

І якщо у випадку з Гришею спостерігається той рівень морального 

розкладання, коли він не просто ігнорує встановлені соціумом норми й 

правила, а навіть забуває і про елементарні рамки пристойності, і про повагу 

до чужої гідності, то Евою керує острах залишитися на самоті. І вона 

зізнається Естер Гантман: «<…> я страшно боюсь, что он уйдет. Я 

согласилась на любые формы отношений, только чтобы он оставался со 

мной» [151, с. 537]. 

У розглянутих епізодах героїні відмовилися від бунту, хоча 

протиприродність і абсурдність ситуацій, у яких вони опинилися, цілком 

очевидні. Вони обрали для себе тихе рабство і покору, і цей вибір занурив їх 

у безодню відчаю і страждань. Вочевидь, неправомірно розглядати цих 

героїнь як жертв або заручниць ситуації, через ці образи письменниця 

порушує проблему свободи вибору і відповідальності за нього. Л. Улицька 

постулює думку, що тільки сама людина відповідальна за все, що з нею 

відбувається, не варто шукати винних у негараздах, які трапляються в житті, 

відповідь можна знайти в глибині своєї душі. 

У розглянутих ситуаціях простежується зв’язок з проблемою вірності 

клятві, слову, і не тільки в любовних відносинах. Досліджуючи феномен 

свободи, письменниця порушує питання про звільнення від взятих на себе 

зобов’язань, обітниць і клятв. У романі репрезентована думка про «крихкість 



158 
 

слова, про його смертність», при цьому авторська позиція виявляється досить 

прозорою. Не випадково Л. Улицька згадує про апостола Петра, який 

«трижды отрекся, и в этом знак невозможности для обычного человека быть 

верным» [151, с. 445]. У тексті роману згадується особлива молитва в іудаїзмі 

– Кол нідре (לִנְדֵרי  ,буквально «всі обіти»), яка звільняє від обітниць і клятв – ,כָּ

які давала людина. Вона читається тільки раз на рік: на початку вечірньої 

літургії в Іом-Кіппур – найважливіше в єврейській традиції Свято – «день 

посту, покаяння і відпущення гріхів» (див.: [71]). Тобто у кожної людини є 

право знайти свободу й відновити порушену внутрішню гармонію, а зняття 

обітниць не завжди означає «капітуляцію», швидше знаменує початок нового 

і плодотвірного періоду в житті [151, с. 459]. 

У романі відображена пара – Юхим (рос. Ефим) і Тереза, які, 

проживши більшу частину життя у Христі, присвятивши себе молитвам і 

служінню Богу, за різних обставин опиняються перед необхідністю йти 

іншим шляхом («по иному, но не менее благодатному пути» [151, с. 433]), і 

спочатку це був шлях «монашества в миру», потім їхній шлюб, «задуманный 

как духовный», «приобрел новый смысл» [151, с. 452]. Л. Улицька, як 

завжди, утримується від прямих оцінок, відзначаючи однак, що подібне 

рішення дається і реалізується дуже непросто. У характерній для себе манері 

вона уважно аналізує переживання персонажів у цей непростий період 

їхнього життя. Не випадковим є і факт народження в цієї пари дитини із 

синдромом Дауна. Не зраджуючи своєму авторському стилю, Л. Улицька дає 

читачеві змогу й змушує його задуматися над ситуацією, що склалася, і 

вирішити для себе, чи то збіг обставин, чи то промисел Божий, покарання за 

порушення обітниці. І знову виникає питання про відповідальність людини за 

власний вибір. 

Отже, можна зробити висновок, що репрезентована в романі «Даніель 

Штайн, перекладач» проблема свободи пов’язана з її багатогранним і 

багатоаспектним розумінням. Набуття свободи безпосередньо корелює з 

тягарем відповідальності за власний вибір, і в романі «Даніель Штайн, 
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перекладач» ця думка подається неодноразово. З-поміж інших проблем 

виокремлюється проблема звільнення від тягаря національної належності. Не 

менш важливим є в творі питання щодо релігійної свободи, яке передусім 

пов’язане з долею головного героя роману – Даніеля Штайна. Л. Улицька 

постулює думку, що набуття внутрішньої свободи збагачує душу людини 

благістю. 

Порушення проблеми свободи і її вирішення з урахуванням 

унікальності внутрішнього світу людини, а також моральних установок, 

релігійних норм і канонів, встановлених соціумом, дало письменниці змогу 

висвітлити низку питань, що лежать у площині екзистенційного. 

 

3.3. Герої та обставини в романі Л. Улицької 

«Даніель Штайн, перекладач» 

3.3.1. Роль «ситуацій на межі» у розкритті людських характерів 

в романі «Даніель Штайн, перекладач» 

У філософії екзистенціалізму однією з ключових категорій є поняття 

«ситуація на межі» (рос. «пограничная ситуация»). Цей термін у науковий 

обіг увів німецький філософ Карл Ясперс у книзі «Розум і екзистенція». 

Згідно з роздумами К. Ясперса, людина завжди перебуває в якійсь ситуації, 

просто неможливо існувати поза ситуацією як такою. Філософ зазначає, що 

протягом свого життя людина стикається з двома типами ситуацій. Перший 

тип належить до групи контрольованих: це ті ситуації, з якими людина 

справляється. Другий тип передбачає неможливість щось зробити: це 

ситуації, з яких ми не можемо вийти, які не можемо змінити. Саме такі стани 

К. Ясперс називає «ситуаціями на межі» [173]. Учений вивчав поведінку 

людей у ситуаціях цих двох типів і звернув увагу на її кардинальну 

відмінність. Потрапляючи в ситуації першого типу, людина починає 

будувати плани й робити щось конкретне, діяти. Потрапляючи у «ситуацію 

на межі», людина проходить кілька етапів: приховування, осягнення 

неминучого й прийняття того, що відбувається. Останнє передбачає 
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внутрішню зміну самої людини. Так, В. Мануковський, вивчаючи це 

питання, робить висновок, що, зіткнувшись з феноменом «ситуації на межі», 

«людина переживає найбільше душевне потрясіння, відмовляється від 

рутинної повсякденності, долає її межі і нарешті здійснює особистісний 

прорив до трагічної суті буття» [94, с. 127]. Тільки в моменти потрясінь, 

страждань, небезпеки для життя тощо розкривається справжня сутність 

людини. Не випадково багато дослідників вивчає «ситуації на межі» саме як 

спосіб розкриття сутності людини, простежуючи, які внутрішні зміни 

відбуваються в ній (див., наприклад: [111]; [114] та ін.). 

Поняття «ситуація на межі» є об’єктом вивчення таких наук, як 

філософія, психологія і соціологія, органічно входячи в коло питань, що 

розглядаються цими науками. Літературознавці ж звертаються до аналізу 

«ситуацій на межі», що втілені у художньому тексті, вбачаючи в них 

можливість створення моделей поведінки людини, які читач може 

реалізувати у схожих ситуаціях власного життя. Використовуючи в своїх 

творах «ситуації на межі», літератори дають читачеві змогу зрозуміти, що 

людське життя – доволі складний процес, сповнений втрат, горя й смути. 

Спостерігаючи, як герої проживають скрутні часи, читач усвідомлює, що він 

не один у своїх життєвих трагедіях; у художньому просторі твору він впізнає 

ситуації з реального життя і набуває досвіду, як впоратися з тим, що, як 

здавалося раніше, припало лише на його нещасну долю. 

У теоретичному параграфі ми відзначали, що однією з головних 

особливостей літературних творів екзистенційної спрямованості є 

зображення персонажів у «ситуаціях на межі», в яких вони отримують змогу 

переосмислити своє життя, знайти нові орієнтири, дізнатися відповіді на 

питання, які давно їх цікавили, особливо стосовно сенсу існування. Саме 

«ситуації на межі» стають «відправною точкою для осягнення самого себе і 

навколишнього світу в екзистенційному мисленні» [127]. 

Є. Фаленкова, аналізуючи подібні ситуації у творчості Л. Толстого, у 

якому вона вбачає «попередника екзистенціалізму», зазначає, що твори цього 
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великого російського письменника завжди були об’єктом пильної уваги 

дослідників, але особливий інтерес для літературознавців, що займаються 

вивченням питань екзистенції, становить його автобіографічна книга 

«Сповідь» (рос. «Исповедь»), у якій розкривається значення «ситуації на 

межі» і визначаються «моменти втрати сенсу людського життя» [153, с. 126]. 

Не випадково до цього тексту Л. Толстого зверталися представники 

європейського екзистенціалізму А. Камю і М. Хайдеггер. Причому А. Камю 

насамперед цікавило толстовське бачення проблеми суїциду, а М. Хайдеггера 

– толстовська філософія смерті. 

Важко не погодитися з Є. Фаленковою у, що у творах Л. Толстого в 

концентрованому вигляді відображені питання і ситуації, які є ключовими у 

«філософії життя». Під час аналізу дослідниця їх конкретизує: тривога; 

страх; безнадійність; мотиви самотності і відчуження; боротьба протиріч; 

кризові ситуації, які тягнуть за собою перелом у свідомості героїв. 

Розглядаючи твори Л. Толстого різних періодів, Є. Фаленкова зазначає, що 

«кризові ситуації» буквально пронизують пізню творчість письменника, і 

підкреслює, що для Л. Толстого було важливим не просто відзначити, що 

надзвичайні обставини вибивають людину зі звичної колії, а й простежити ті 

зміни, які відбуваються в її думках і почуттях. Крім того, як уважає 

дослідниця, у пізніх творах письменника особливо яскравого втілення 

віднайшли гостросоціальні, індивідуально-особистісні, релігійні та загально-

гуманістичні проблеми того часу. 

Особливо цікавим для нашої роботи є спостереження Є. Фаленкової 

щодо фізичного почуття нудоти, яке відчувають герої Л. Толстого під час 

зіткнення з «абсолютно абсурдними для їхньої свідомості ситуаціями» в 

переломні моменти життя [153, с. 128], оскільки щось схоже простежується і 

в романі Л. Улицької «Даніель Штайн, перекладач». Про мотив нудоти в 

романі «Казус Кукоцького» ми писали у відповідному розділі дисертації. 

Одним з перших у російській літературі, хто «виступив як носій 

екзистенційної свідомості, що реалізує себе в принципово нових в порівнянні 
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з попередниками текстових моделях і жанрових утвореннях», А. Кошечко 

називає Ф. Достоєвського [74, с. 192]. Дослідниця не тільки звертає увагу на 

«ситуації на межі» у його творах, а й аналізує психогенетичні й світоглядні 

особливості особистості письменника, які відіграють провідну роль у генезі 

його екзистенційної свідомості. 

Розгляньмо висновки, до яких доходить А. Кошечко під час свого 

дослідження. Науковиця вважає, що важливе значення у сприйнятті 

Ф. Достоєвським дійсності і його реакції на те, що відбувається, мали 

«епілептична конституція психіки і різкі зміни настрою» [74, с. 194]. Крім 

того, А. Кошечко зазначає, що життєвий досвід письменника сам по собі «є 

унікальним прикладом переживання цілого ряду “ситуацій на межі”: 

дитинство у московській лікарні для бідних, смерть матері, трагічна загибель 

батька, очікування виконання смертного вироку на ешафоті, каторга, 

заслання та інше» [74, с. 194]. Водночас вона вважає, що особливо 

важливими є не кількісні, а якісні характеристики: «Безперервне зміщення 

ціннісних орієнтирів, нашарування одних нормативних принципів на інші, 

перебування в “ситуаціях на межі”, що загрожували йому моральною 

смертю, – усе це сформувало основне світоглядне завдання Достоєвського – 

самовизначитися ідеологічно, філософськи, встояти духовно, морально, не 

озлобитися, не стати людиноненависником, розраховувати тільки на себе» 

[74, с. 194]. 

Отже, інтерес Ф. Достоєвського до «ситуацій на межі» і їхньої ролі у 

виявленні людської сутності був пов’язаний не тільки з його власним 

досвідом проживання цього стану, але й з тим, що сам письменник жив і 

творив в епоху економічних і моральних потрясінь (А. Кошечко, зокрема, 

звертає увагу на 1860–1870 роки). Дослідниця робить висновок, що, за 

Ф. Достоєвським, проживаючи «ситуації на межі», людина самовизначається 

щодо двох домінант – злочинець або жертва, причому в більшості випадків 

це пов’язане з «трагічними наслідками моральної дезорієнтації» [74, с. 195]. 

А. Кошечко вважає, що людина свідомо приймає роль жертви, щоб не стати 
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злочинцем, і що будь-яка людина в кризовий момент може стати жертвою: 

«він вже спочатку, до ситуації злочину, жертва епохи, “трагічної хвилини”. 

Отже, для Ф.М. Достоєвського бути чи не бути жертвою – це екзистенційний 

вибір у “ситуації на межі” перед лицем смерті» [74, с. 195]. 

У художньому світі роману Л. Улицької «Даніель Штайн, перекладач» 

порушується чимало питань екзистенційного характеру, вирішення яких 

нерідко пов’язане з «ситуаціями на межі» і кризовими періодами, у яких 

оголюється внутрішня сутність героїв. Показовим у цьому сенсі є хронотоп 

війни, що превалює у творі й викриває людські пороки і слабкості, даючи їм 

змогу проявитися повною мірою. 

Війна завжди пов’язана з болем, стражданням, втратами, горем, які 

також залишають незабутній слід у людських долях: «Война ужасные вещи 

проделала с людьми, даже если они уцелели физически, но души у всех 

покалеченные. Кто стал жесток, кто труслив, кто отгородился от Бога и мира 

каменной стеной» [151, с. 182]. За цією «кам’яною стіною» люди не бачили 

нікого й нічого. Усе життя підпорядковувалося вирішенню лише одного-

єдиного питання: «Як вижити? Що зробити, щоб врятуватися САМОМУ?». 

Найчастіше людина не замислюється про те, що поруч з нею є інші люди, які 

проживають ті ж самі жахи війни. У таких надзвичайно складних умовах у 

людей не виникало бажання згуртуватися, об’єднати сили, спробувати 

подолати все разом і завдяки цьому вижити. Тваринний страх за своє життя, 

що намертво сковував душі людей, штовхав їх на низькі вчинки: «Еще одно 

поразительное и печальное обстоятельство касается общей атмосферы того 

времени и того места: на мой стол текли потоком заявления от местных 

жителей – доносы на соседей, жалобы, обвинения, почти всегда 

безграмотные, часто лживые и все без исключения подлые» [151, с. 236]. 

Віддаючи своїх знайомих і сусідів у кровожерливі жорна військових реалій, 

масових розстрілів і заслань, начебто приносячи жертву Богу війни, люди 

мали надію відкупитися, відвести від себе всілякі підозри. Але іронія долі 

полягала в тому, що подібні підлі хитрощі не давали повної впевненості в 
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завтрашньому дні, і, врешті-решт, «справедливость все же торжествует» [151, 

с. 165]. У романі чітко, причому неодноразово, репрезентована ця думка. Як 

приклад можна навести ситуацію з Гражиною та її сусідом Мочульським. Під 

час війни Гражина півтора року ховала чоловіка в підвалі, Мочульський 

вистежив її і став шантажувати. Однак за все в житті доводиться платити, і 

«Господь с Мочульским распорядился по справедливости: он попал к 

русским в лагеря после войны, тоже по какому-то доносу, и его бандиты 

зарезали в лагере году в 47-м» [151, с. 181]. Відзначмо, що мотив розплати 

досить часто репрезентується у творах Л. Улицької. 

Письменниця показує, що іноді, потрапивши у безвихідну ситуацію, 

людина була змушена йти проти своєї совісті. У подібній ситуації мимоволі 

опиняється Даніель Штайн, який служив перекладачем у відділенні німецької 

поліції: «Я был в большом затруднении. Подошел к старосте, объяснил ему, 

что кто-то должен умереть. И если он найдет двух, это может спасти жизнь 

двадцати» [151, с. 615]. Жертвами стали «місцевий дурник» і лісник, який 

кілька років тому видав хлопчика, що стріляв по німцях. Поліцейські тоді за 

доносом лісника знайшли хлопчика й розстріляли його. Але за все буде 

розплата, і, за іронією долі, зрадник сам стає жертвою [151, с. 615]. Такі 

ситуації спричиняють незворотні зміни в психіці людей. Те, що неможливо 

стерти з пам’яті, стає частиною людської особистості, людської сутності, і 

Даніель усе життя мучився спогадами про те, що, рятуючи двадцять чоловік, 

занапастив дві невинні душі. 

Якщо Даніель став заручником ситуації, мимоволі опинившись 

причетним до вбивства людей, то в романі Л. Улицької зображуються й ті, 

хто робив це систематично, так би мовити, за службовим обов’язком. Серед 

них начальник білоруської поліції Семенович. Його почуття щодо власної 

безпосередньої участі у вбивствах людей були суперечливими. Муки совісті 

змушували його напиватися кожного разу після таких акцій, щоб хоча б на 

деякий час заглушити жорстокі страждання, які він відчував: «Это были не 

только физические страдания и не только нравственные. Нет, пожалуй, это 
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было неразделимо. Адские страдания» [151, с. 183]. Пізніше Л. Улицька 

інакше схарактеризує цей персонаж, що суперечить наведеній, дисонує з 

нею: «Он был, конечно, идеальным полицейским: его душа не испытывала 

никаких беспокойств по поводу проводимых антиеврейских акций» [151, 

с. 231]. І читач повинен вирішити для себе, ким же насправді був «ідеальний 

поліцейський» Семенович. 

Але це не єдиний персонаж у романі, в якому спостерігається 

двоїстість свідомості. Іншим прикладом персонажу такого типу є майор 

Адольф Рейнгольд, який приїхав у місто Омськ як новий начальник гестапо. 

На перший погляд, письменниця досить позитивно його характеризує: «Член 

нацистской партии, по природе своей он был добропорядочный человек и 

добросовестный исполнитель. <…> он избегает участия в акциях по 

уничтожению еврейского населения, а когда присутствует, пытается 

соблюсти видимость законных действий и обойтись без лишних 

жестокостей» [151, с. 236]. У цьому описі насторожує лише формулювання 

«добросовестный исполнитель». Але все виявляється набагато складніше, і 

Л. Улицкая додає невеликий штрих до його портрету: «Майор Рейнгольд, 

чтобы избежать излишней жестокости и, как он выражался, “свинства”, 

обязал команду непременно собирать всех евреев и зачитывать приказ, 

объявлявший их врагами Рейха, и – в качестве таковых – расстреливать. Сам 

он избегал подобных мероприятий и посылал вместо себя своего вахмистра, 

которой как раз и отличался особым садизмом» [151, с. 239]. Отже, ситуація 

роз’яснюється: «добропорядна» людина, яка не любить жорстокості і 

насильства, намагаючись уникати безпосередньої участі у розстрілах євреїв, 

відправляє замість себе свого вахмістра, відвертого садиста, який виявляв до 

євреїв особливу жорстокість. Справжня сутність майора Рейнгольда така, що 

його горезвісна «доброчесність» з легкістю поступається місцем 

«сумлінності виконавця». 

На прикладі майора Рейнгольда й начальника білоруської поліції 

Семеновича Л. Улицька намічає внутрішній конфлікт, що полягає в 
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прагненні якщо не бути, то хоча б справляти враження порядної, жалісливої 

людини й необхідністю грати роль холоднокровного виконавця, який, 

здається, без особливих зусиль вирішується на користь останнього. І якщо 

Семенович здійснює вбивства власноруч, то майор, не бажаючи бути 

заплямованим людською кров’ю, відправляє замість себе справжнього 

«професіонала». Відзначмо, що Л. Улицька детально не характеризує 

внутрішні переживання цих персонажів, а надає змогу читачеві зробити 

самостійні висновки через вирішення низку питань, які виникають під час 

знайомства з ними: «Чи знав майор про жорстокість вахмістра?», «Якщо 

знав, то чому посилав саме його?», «Що відчував Рейнгольд, знаючи, що 

люди, які, ні в чому не повинні, піддаються мукам перед смертю?» та ін. 

На нашу думку, на прикладі цих двох персонажів можна спостерігати 

втілення Л. Улицькою мотиву маски, що присутній не тільки в романі 

«Даніель Штайн, перекладач», а й був виявлений нами в романі «Казус 

Кукоцького». Користуючись наведеною раніше класифікацією, з’ясовано, що 

на прикладі майора Рейнгольда й Семеновича репрезентується мотив маски-

трансформації, коли персонажі хочуть виглядати інакшими, ніж є насправді. 

Повертаючись до питання про антигуманну, руйнівну силу війни (як в 

прямому, так і в переносному значенні), відзначмо, що її деструктивний 

вплив відчували на собі не тільки ті, хто так чи інакше брав у ній участь, а й 

ті, хто був свідком подій, на чиїх очах усе це відбувалося: «Дикая была, всех 

боялась. Я думаю, у меня с психикой было не в порядке. А может, и теперь 

не в порядке. Дочь моя так и говорит: мама чокнутая» [151, с. 569]. Як ми 

зазначали вище, страхи і жахи, пережиті під час війни, назавжди ставали 

невід’ємною частиною людини, безповоротно змінюючи її. 

У своєму романі Л. Улицька показує, що, мабуть, найстрашніші 

психічні зміни відбувалися через те, що людина починала звикати до стану 

війни і смерті навколо себе. Змінювалося її світосприйняття; жорстокість 

навколишньої дійсності починала сприйматися як явище звичне, рядове, 

повсякденне. І тоді люди холоднокровно обмінювали життя людини на 20 
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німецьких марок: «А тем, кто евреев выдавал, 20 немецких марок давали и 

одежду с человека. У нас сосед Михей за тулуп хороший Нухмана-портного 

выдал» [151, с. 572]. Як тут не згадати 30 срібняків! Психіка людей 

виявлялася настільки покаліченою і спотвореною, що доволі часто чуже 

життя не мало для них ніякої цінності. 

Звичайно, не всі люди, стикаючись із тяжкістю існування в умовах 

війни, втрачали людське обличчя. У художній реальності роману «Даніель 

Штайн, перекладач» зустрічаються окремі персонажі, які, ризикуючи 

власним життям, намагалися врятувати чуже. Лея Пейсахівна розповідає 

історію свого порятунку: «Когда война началась, немцы сразу пришли, и 

Настенька (прислуга Леї Пейсахівни. – Ю. К.) забрала меня к себе в деревню. 

Мне было 11 лет. Настя меня остригла, велела платочек носить, голову 

покрывать, потому что волосы у меня были уж такие еврейские, а так 

подстрижена, не видно» [151, с. 569]. Таке християнське милосердя і любов 

проявили черниці до Даніеля, сховавши його на своєму горищі, коли він 

переховувався від німецької поліції. Але, на жаль, подібні ситуації в романі 

поодинокі. Навіть рідні та близькі люди в багатьох випадках виявляли 

ницість і підлість. Зокрема, сестра Настусі, яка врятувала Лею Пейсахівну, 

усю війну шантажувала її, погрожуючи, що видасть її «жидовочку» німцям, і 

Настусі доводилося відкуповуватися від неї: «Сунет Нюре что из продуктов 

или одежи что, она и уйдет» [151, с. 572]. 

Отже, Л. Улицька дає змогу побачити, що люди під час війни умовно 

розділилися на дві категорії. Одні, як Мочульський, Міхей і Нюра, думали 

тільки про власний порятунок і власну вигоду. Таких, на жаль, була 

більшість (принаймні, так, очевидно, уважає автор роману). Інші не тільки в 

нелюдських умовах війни не втратили людське обличчя, а й проявили свої 

найкращі моральні якості. Такою була мати Еви Манукян Рита Ковач – різка, 

непримиренна, вірна і «до ідіотизму» чесна. У романі це досить складна 

людина, жінка з важким характером, ужитися з якою в умовах нормального 

життя виявляється вкрай складно. Але в «ситуації на межі» – на межі життя і 
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смерті – вона виявляє свої найкращі якості: «Двое суток она тащила на себе 

раненого напарника, он умирал и просил его пристрелить, но она дотащила 

его до базы, где он умер через час. Кто на такое способен?» [151, с. 98]. 

Ще один висновок, який ми зробили в ході аналізу роману: 

письменниця постулює думку про те, що життя може тривати навіть тоді, 

коли людина відчуває тяготи й позбавлена багатьох благ. І в цій ситуації 

людина може знайти в собі сили протистояти труднощам, учитися знаходити 

своє щастя: «Кругом лютая смерть, убивают и убивают, а мы как в раю» 

[151, с. 180]. І це дуже важлива ідея: якщо людина не може змінити ситуацію, 

вона повинна до неї адаптуватися. Ця думка репрезентована в романі 

неодноразово. 

Коли Ева Манукян з’ясувала, що її син гей, і ця новина буквально 

роз’їдала її зсередини, не даючи змоги думати про щось інше і радіти життю, 

доля звела її з Даніелем і той дав їй принципово важливу пораду: «Сказал, 

что мы никогда не знаем, какие у нас впереди еще испытания, болезни и 

трудности, и что было бы хорошо, если бы я научилась радоваться вещам, не 

связанными с семьей и отношениями с людьми. Чтобы я лучше смотрела на 

другие вещи: на деревья, на море, на всю красоту, что нас окружает, и тогда 

восстановятся порушенные связи» [151, с. 580]. Розгляд наведеного 

фрагмента спонукає нас констатувати, що письменниця підказує своєму 

читачеві, що шукати втрачену гармонію людині потрібно у природі, яка за 

своєю суттю, у своїй основі гармонійна й моральна. Тому саме природа 

здатна допомогти людині (і соціуму в цілому!) повернутися до першооснов і 

відновити втрачений життєвий баланс. 

Думка про те, що «людина може бути щаслива всупереч тиску побуту і 

епохи» [17, с. 287], характерна не тільки для аналізованого роману. Так, 

Л. Биков відзначав присутність цієї ідеї в повісті «Сонечка». Характеризуючи 

збірку оповідань Л. Улицької «Бідні родичі», А. Цуркан також звертає увагу 

на репрезентацію цієї ідеї у низці оповідань письменниці. Переконання 

дослідниці, що для людини принципово важливим є «відшукати свою власну 
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нішу саме всередині суспільства і бути в ній щасливою» [160], багато в чому 

корелює з поглядом Л. Бикова. 

Події, які описані в повісті «Сонечка» і оповіданнях, що увійшли до 

збірки «Бідні родичі», відбуваються в мирний час, коли життю людини 

нічого не загрожує, проте проблема людського щастя і в них є актуальною. У 

романі «Даніель Штайн, перекладач» персонажі щохвилинно опиняються 

поруч зі смертю, коли життя може обірватися в будь-який момент. Питання 

про вміння бути щасливим, незважаючи ні на що, виявляється тут ще більш 

актуальним. Порушуючи низку проблем екзистенційного характеру, 

Л. Улицька закликає читача, незалежно від будь-яких життєвих обставини, 

уміти бути щасливим тут і зараз. 

Гострі, кризові ситуації переживають герої Л. Улицької не тільки під 

час війни. Життя персонажів роману, утім, як і життя реальних людей, 

сповнене безліччю невідкладних справ і турбот, серед яких важко знайти час 

для рідних і близьких, для тих, кому увага потрібна сьогодні і зараз, а не тоді,  

коли всі наші термінові справи будуть зроблені. 

Авторська позиція щодо цього питання досить прозора і легко 

«прочитується» в романі, хоча Л. Улицька в характерній для неї манері не 

формулює її прямо. Вона простежується на імпліцитному рівні (і це 

характерно не тільки для аналізованого роману), а читачеві потрібно 

проявити вміння «читати між рядків». Основна ідея, що втілюється в романі, 

досить проста: завжди потрібно знаходити час для рідних і близьких, щоб 

поговорити, вислухати, допомогти або просто побути поруч; не потрібно 

чекати якогось випадку, адже життя надзвичайно «тендітне» й «крихке». 

Особливим варіантом критичної ситуації в романі стають хвороби, які 

змушують персонажів звернути увагу на рідних і приділити їм час. Нерідко 

життєва ситуація виглядає надзвичайно складною. Так, Ева Манукян за 

життя своєї матері не мала з нею добрих стосунків, її мати була завзятою 

комуністкою і борцем за правду. Коли почалася війна, вона, бажаючи брати в 

ній активну участь, здала своїх дітей у дитячий будинок, де вони й виросли. 
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Не зумівши зрозуміти причини, що спонукали матір відмовитися від дітей, 

Ева не може відчувати до неї ніжності: «Я навещаю ее раз в год. Высохшая 

старуха, волочит ногу, глаза по-прежнему горят. Я сжимаю зубы и провожу 

там три дня. Ненавидеть я ее перестала, а любить не научилась. Жалко, это 

да» [151, с. 92]. Їхнє непорозуміння взаємне: як Ева не розуміла свою матір в 

її одержимій боротьбі за ідею, так і мати не могла зрозуміти способу життя 

своєї дочки: «Мне просто смешно смотреть на Эву – это жизнь пустой 

бабочки, она порхает от мужчины к мужчине» [151, с. 95]. 

На прикладі відносин Еви Манукян з матір’ю Л. Улицька порушує 

проблему батьків і дітей, що є актуальною для письменників усіх часів і епох. 

Час мало що змінює в суті цієї проблеми, бо вона полягає в конфлікті 

поколінь, неприйнятті обома життєвих орієнтирів і цінностей іншої сторони: 

«Когда ей скучно, она едет на курорт, или меняет квартиру, или покупает 

еще чемодан тряпок. Когда она приезжает меня навещать, она ни разу не 

надевает ту же самую одежду. Приезжает на 3 дня с двумя чемоданами. Она 

ничего не понимает со своими двумя чемоданами барахла» [151, с. 96]. І 

жодна зі сторін не хоче зрозуміти іншу, спробувати з’ясувати справжню 

причину, психологічне підґрунтя того чи того вчинку, що могло б допомогти 

відновити порушені зв’язки. Наприклад, мати Еви не розуміє, що дочка купує 

«тряпки» не тому, що вона недалека марнотрата. Причина глибша: будучи 

позбавленою з шести років будинку і сім’ї, вона не мала і всього, що із цим 

пов’язано, усього, що необхідно дитині для нормального психічного 

розвитку. І тепер це була своєрідна компенсація, спроба відновити баланс: «Я 

когда из сиротской бедности выбралась, каждую чашку, полотенце, чулок 

готова была целовать» [151, с. 151]. Але мати, яка звикла до поневірянь і 

вважала такий спосіб життя нормою, була далека від того, щоб зрозуміти 

свою дочку. 

Неприйняття поглядів іншої людини і, що важливо, відсутність 

бажання зрозуміти іншого, визначило і ставлення героїнь одна до одної: 

«Она меня не полюбила, а я ее просто возненавидела» [151, с. 86]. І тільки 
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тоді, коли мати тяжко захворіла, ситуація дещо пом’якшилася і почала 

змінюватися. Проблема Еви полягала в неможливості пробачити: «Печальная 

правда заключается в том, что я не могу выбросить из головы обвинений, 

которые накопила к матери за всю жизнь» [151, с. 262]. Тільки смерть 

примирила Еву з матір’ю «по-справжньому» [151, с. 579]. 

Але Ева – не єдиний персонаж, чиї відносини з матір’ю стали можливі 

тільки після серйозного випробування хворобою. Іншим прикладом такого 

типу персонажа є помічниця Даніеля Хільда. У дитинстві вона була дуже 

самотньою дівчинкою, з матір’ю вони були «дуже далекі», можливо, тому, 

що молодший брат Хільди дуже хворів, і весь свій час мати проводила з ним. 

Це позначилося на їхніх стосунках і в дорослому житті, оскільки в них не 

було досвіду близького спілкування. Але доля посилає їм серйозне 

випробування: у матері Хільди діагностували онкологічне захворювання, і це 

докорінно все змінило: «Конечно, это ужасно, что ты так тяжело заболела, но 

я нахожу в этом и нечто хорошее – никогда у нас с тобой не было таких 

сердечных отношений. За тот месяц, что я провела с тобой, я гораздо лучше 

стала тебя понимать. И чувствую, что и ты меня тоже лучше понимаешь. 

Неужели для того, чтобы понимать друг друга, надо обязательно заплатить 

такую цену?» [151, с. 166]. 

Сумні реалії життя (і не тільки романного) полягають у тому, що люди 

втратили потребу в духовній близькості, родинному спілкуванні. Вищи 

щабелі в ієрархії життєвих цінностей займають інші речі – робота, справи, 

захоплення. Нерідко люди починають розуміти справжні цінності занадто 

пізно, коли усвідомлюють, що можуть втратити рідну людину назавжди: 

«<…> у него действительно были бесконечные романы на стороне, но 

теперь, когда Мирка так тяжело больна, он ведет себя безукоризненно» 

[151, с. 558]. Сумна правда життя полягає в тому, що часто тільки тягар 

хвороб і життєві негаразди здатні відкрити людині очі на важливі речі. 

Випробовування хворобами не тільки змінює ставлення персонажів 

роману до близьких і рідних, а й дозволяє по-іншому поглянути на власне 
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життя. Наприклад, Даніель, постійно перебуваючи в справах, подорожах, 

екскурсіях, більшу частину свого часу проводить в суєті (хоча все це було 

направлене на благо його рідних і близьких і просто знайомих). І Всесвіт дає 

йому знак, що потрібно зупинитися і зробити перерву: він зламав ногу, 

внаслідок чого виникли ускладнення і йому зробили операцію. На прикладі 

цього персонажа автор показує, як потрібно терпляче приймати все, що 

випадає на долю, і не нарікати ні на що, адже зрештою все дається на благо. І 

Даніель робить висновок: «Эта остановка на бегу дает полное отдохновение. 

<…> Наконец-то я могу написать тебе обстоятельное письмо» [151, с. 223]. 

Отже, стосовно «ситуацій на межі», які репрезентовані в романі 

«Даніель Штайн, перекладач» і їхні ролі в розкритті людських характерів 

відзначмо, що, на переконання письменниці, саме у важких життєвих 

ситуаціях, під час серйозних випробувань проявляється справжня сутність 

людини. Усе, що раніше ховалося за маскою люб’язності і порядності, під 

впливом страху за своє існування оголюється і досягає найвищої точки 

кипіння. І багато хто виявляється здатним перейти ту моральну межу, за яку 

людині не можна заходити. Але є й ті, хто в «ситуацій на межі» проявляє 

найкращі якості, виявляється здатним здійснювати благі вчинки. 

Письменниця вважає, що «очень хорошие люди и от войны не делаются 

хуже» [151, с. 67]. 

Зображуючи складні долі своїх героїв, Л. Улицька прагне донести до 

читача непорушну й вічну істину: у будь-яких життєвих обставинах потрібно 

прагнути залишатися людиною, завжди пам’ятати про своїх рідних і 

близьких, постійно бути уважним і турботливим до людей, не чекаючи, коли 

на порозі з’явиться біда. Адже земне життя має свої межі, за якими 

виправити вже нічого не можна. 
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3.3.2. Особливості зображення внутрішнього світу персонажів 

у романі «Даніель Штайн, перекладач» 

Одним з найважливіших способів репрезентації екзистенційних 

проблем у романі Л. Улицької «Даніель Штайн, перекладач» є зображення 

внутрішнього світу персонажів. Ураховуючи це, зупинимося докладніше на 

аналізі особливостей його відтворення. 

Як зазначено в «Літературній енциклопедії термінів і понять», 

«психологізм в літературі (грец. рsyche – душа; logos – поняття) – глибоке і 

детальне зображення внутрішнього світу героїв: їх думок, бажань, 

переживань, яке становить істотну рису естетичного світу твору» 

[89, стлб. 834–835]. О. Золотухіна зауважує, що «психологізм має, перш за 

все, художньо-естетичну цінність, є показником авторської аксіології та 

світогляду» [48]. А. Єсін характеризує психологізм в художній літературі як 

засвоєння і зображення внутрішнього світу персонажа – «його думок, 

переживань, бажань, емоційних станів», яке відрізняється детальністю та 

глибиною [45, с. 56]. Вчений вказує на наявність в літературі трьох основних 

форм психологічного зображення. Дві з них були виокремленні і теоретично 

обґрунтовані І. Страховим: зображення характерів «зсередини» – «шляхом 

художнього пізнання внутрішнього світу дійових осіб, який виражається за 

допомогою внутрішнього мовлення, образів пам’яті і уяви» та 

«психологічний аналіз “ззовні”» – зображення письменником «особливостей 

мовлення, мовленнєвої поведінки, мімічного та інших засобів зовнішнього 

прояву психіки» (цит. за: [45, с. 56]). А. Єсін номінує їх як пряму і непряму 

форми психологічного зображення, і в нашому дослідженні ми будемо 

користуватися саме цією термінологією. Літературознавець доповнює 

класифікацію І. Страхова ще однією формою, сутність якої в тому, що 

письменник сам називає, коротко позначає ті процеси, що відбуваються у 

внутрішньому світі персонажа. Таку форму А. Єсін номінує як сумарно-

позначальну [45, с. 57]. 
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Відносно прийомів психологізації А. Єсін зазначає, що це може бути 

оповідь як від першої, так і від третьої особи. Причому перший варіант, який 

був віднайдений літературою раніше, «створює більшу ілюзію 

правдоподібності психологічної картини, оскільки людина розповідає про 

себе сама» [45, с. 57]. Цей прийом психологічного зображення втілюється у 

внутрішніх монологах, щоденникових записах, листах, снах та ін. Другий 

варіант дозволяє «автору без усіляких обмежень вводити читача у внутрішній 

світ персонажа і показувати його найбільш детально і глибоко» [45, с. 57]. 

Часовий континуум при використанні такої форми оповіді стає гнучким і 

пластичним, автор може «розтягувати» час, зупиняти його, коли оповідає про 

внутрішній стан героя і, навпаки, «пришвидшувати», коли мова йде про якісь 

сюжетні перипетії. Головна мета такого прийому – концентрація уваги 

читача на почуттях героя, а не на подробицях подій. Крім цього, до прийомів 

психологізації належать психологічний аналіз (при використанні оповіді від 

третьої особи) і самоаналіз (при використанні оповіді від першої та від 

третьої особи). Їхня сутність полягає в тому, що «складні душевні стани 

розкладаються на складові і тим самим пояснюються, стають зрозумілими 

для читача» [45, с. 58]. 

До прийомів психологізації належать психологічний аналіз і 

самоаналіз, внутрішній монолог, «потік свідомості», діалектика душі і навіть 

прийом замовчування, який стимулює читача до самостійного 

психологічного аналізу [45, с. 59], імітація інтимних документів, сни і 

видіння, створення персонажів-двійників та ін. [45, с. 61]. 

Розглянемо, як екзистенційні проблеми втілюються у романі «Даніель 

Штайн, перекладач» через зображення внутрішнього світу персонажів і які 

форми і прийоми психологізації використовує при цьому Л. Улицька. 

Ураховуючи, що листи, щоденникові записи й записки, приватні 

розмови є панівними елементами у структурі роману, цілком очевидно, що в 

ньому превалює форма прямого психологічного зображення. А. Єсін 

розглядає її як провідну, бо вона пов’язана з безпосереднім відтворенням 
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внутрішнього життя людини [45, с. 57]. Наскрізним прийомом психологізації 

в романі є самоаналіз персонажів. 

Однією з особливостей щоденникової форми оповіді С.В. Жожикашвілі 

вважає «інтимний і тому щирий, приватний і чесний характер записів» [89, 

стлб. 232]. Дійсно, у щоденнику той, хто пише, звертається сам до себе, що й 

визначає ступінь щирості, неможливий навіть при листуванні, яке передбачає 

звернення до іншого – найчастіше якогось конкретного адресату. Але й листи 

персонажів у романі Л. Улицької вражають своєю щирістю, набуваючи 

характеру сповіді. 

Загалом, оповідь від першої особи, на якій будується практично весь 

роман, дає можливість відверто й щиро висвітлювати вкрай важливі, складні 

й «болісні» теми. Ключовою серед цих питань екзистенційного порядку є 

проблема життя і смерті. Разом з тим важливу роль відведено й проблемам 

особистісної свободи, прагнення до власної ідентифікації, визначення свого 

місця у світі, пошуків відповідей на «прокляті питання», самотності, втрати 

бажання жити і, як наслідок, самогубства та ін. 

Здебільшого такі питання постають перед персонажами «Даніеля 

Штайна» у кризові, переламні моменти їхнього життя, пов’язані зі смертю 

рідних і близьких, труднощами існування в умовах війни та ін. Люди, які 

переживають подібні потрясіння, номінуються Л. Улицькою 

«неприкаянными, оторванными от своих мест» [151, с. 155], «потерянными, 

беспомощными» [151, с. 156]. Така характеристика надається їм 

опосередковано, у розмові Агвідора Штайна з Евою Манукян. 

Зокрема, Анс Брессельс після за гибелі прийомного сина під час 

Шестиденної війни в Ізраїлі, намагаючись втекти від сумних спогадів, їде до 

своєї батьківщини Голландії, але не знаходить там свого місця і повертається 

до Ізраїлю. Думка про те, що перебування у певних географічних 

координатах не може зцілити душу, неодноразово репрезентована в тексті: 

«<…> нет как будто для меня на земле подходящего места – плохо, очень 

плохо мне в Израиле, плохо и в Польше» [151, с. 178]. Письменниця 
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постулює думку, що втеча від реальності – не найкращий спосіб досягти 

внутрішнього спокою і гармонії, цей процес необхідно розпочати зсередини. 

Гражина після загибелі сина і смерті чоловіка зовсім не бачить сенсу 

існування, у чому відверто зізнається в листі до Вікторії: «И каждое утро 

заново я проживаю эти смерти, мальчика моего и мужа. А лет мне сорок 

шесть, и здоровье хорошее <…>И просыпаться мне еще сорок, а то и 

пятьдесят лет вот так каждое утро, а потом тащиться в мастерскую и 

строчить на машинке занавески, занавески, занавески… А без занавесок этих 

не могу. Пенсия у меня за сына большая, но если не строчить, я повешусь. 

Даже не замечу, как это сделаю. Без всяких колебаний, решений, подготовки. 

Это так просто, слишком просто» [151, с. 179], «А жить мне совсем не 

хочется…» [151, с. 181]. В цьому зізнанні зосереджено стільки болю й 

розпачу, що вони відчуваються майже фізично. Зауважимо, що подібні 

настрої досить характерні для персонажів роману і їхня репрезентація має 

непоодинокий характер, що дозволяє говорити про наявність у творі мотиву 

суїциду. 

У контексті роману «Даніель Штайн, перекладач» мотив самогубства 

постає у двох формах – самогубство реальне й уявне. Письменниця 

змальовує дві категорії персонажів: тих, хто лише замислюється над втечею 

від реальності, і тих, хто наважується здійснити задумане. На цей крайній 

крок вони йдуть тому, що втомилися – від сумних думок, складнощів буття й 

ударів долі: «В партизанском отряде, среди евреев гетто самоубийства были 

нередки. Люди были загнаны в самый темный угол и отвергали дар жизни, 

предпочитая мучительным испытаниям – голод, страх, гибель и мучение 

близких и ежеминутное ожидание лютой смерти – самую смерть. Попытка 

отчаявшегося человека забежать вперед» [151, с. 185]. 

У мирний час персонажі роману вдаються до самогубства, не 

знайшовши в собі сил змиритися із втратою рідних. Гражина, про яку йшлося 

вище, була настільки душевно виснажена болісними спогадами й щоденним 

переживанням втрати своїх коханих чоловіків, що в неї не лишилося сил 
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жити, і вона вирішує втекти від реальності. Даніель Штайн у листі до 

Владислава Клеха так описує її відхід із життя: «Год Гражина терпела, потом 

устроила поминки, попросила местных евреев собрать миньян, прочитали 

кадиш. Через неделю ее дочка ушла в армию, а на следующий день она 

выпила что-то и не проснулась» [151, с. 185]. 

Для шістнадцятирічного Біньоміна Шимеса, якому довелося брати 

участь у процедурі впізнання тіла близької людини, яка була по-звірячому 

вбита, реальність виявилася занадто жорстокою, і він прагнув віднайти для 

себе місце, де буде затишно й спокійно. Але для його несформованої психіки 

отримані враження стали неймовірно важким тягарем, він відчув невимовну 

огиду до життя: його «душа отказывалась от своего бытия» [151, с. 185], і він 

перервав це буття, повісившись удома на горищі. 

Серед персонажів роману є дівчина, яка «случайно снялась в кино, а 

потом всю жизнь пыталась сняться еще раз» [151, с. 422], і на цьому ґрунті 

втратила розум і відмовилася від найвищого Божого дару – життя. У цьому 

випадку причиною суїциду стала неможливість власної реалізації. 

Позначивши такий доволі трагічний фінал, Л. Улицька застосовує прийом 

паралелізму і контрасту, розповідаючи про схожу ситуацію у житті іншого 

персонажа, але й з іншим фіналом: не реалізувавши себе в якості актора і 

драматурга, герой віднайшов своє місце в житті, ставши священиком, і його 

життєвий шлях набув гармоніїі спокою. Таким чином, Л. Улицька 

репрезентує думку про свободу вибору, який є завжди і у кожного. 

Відверті розмови персонажів, їхні сповідальні листи та записи містять 

інформацію про найважливіші для них цінності. Зокрема, Ісаак Гантман у 

своїх записах зізнається про прагнення до особистої свободи: «Всю жизнь 

меня занимает тема личной свободы. Она всегдапредставлялась мне высшим 

благом» [151, с. 24]; Авігдор Штайн у розмові з Евою Манукян щиро 

говорить про своє ставлення до релігії і віри: «Меня никогда религия не 

интересовала, и бог не интересовал! И все эти разговоры – есть бог, нет бога» 

[151, с. 61]. 



178 
 

У життєвій концепції Л. Улицької кожна людина має бути внутрішньо 

гармонійною, і персонажі її роману не лише відверто говорять про те, чого їм 

бракує, а й роблять спроби знайти омріяне щастя чи принаймні отримати 

бажаний душевний спокій. Зокрема, Алекс йде до визнання себе як 

представника сексуальних меншин і розуміння, що і він, зі своєю 

«інакшістю», має право бути щасливим. Знайомлячись з його записами, 

читач спостерігає за тією внутрішньою боротьбою, яка відбувається у його 

свідомості, і за його душевним станом: «Каждое утро, просыпаясь, я должен 

был собирать себя по частям, и я тащил на себе этот нерешенный вопрос о 

себе самом и боялся, что это видно всем окружающим. С утра до вечера я 

жестко контролировал каждое свое слово, каждый жест, каждую 

поведенческую реакцию – я хотел раствориться, исчезнуть, хотел, чтобы 

окружающие вообще не замечали меня» (курсив наш. – Ю. К.) [151, с. 401]. І, 

не маючи більше ані душевних сил, ані бажання приховувати від оточуючих 

свою сутність, хлопець зважується написати матері записку: «Я знаю, что, 

предъявляя тебе эту правду, я ставлю тебя перед чисто христианским 

конфликтом: в глазах твоей церкви я грешник, и тебе это больно. В утешение 

тебе могу сказать только одно: надеюсь, что Бог будет милостив к грешнику, 

чей грех есть “неправильная” любовь, более чем к тем, чей грех – открытая 

ненависть» [151, с. 404]. За цими рядками проступає не тільки складність 

прийняття рішення, а й глибока чуйність Алекса, його любов до матері і 

дбайливе ставлення до її почуттів і переживань. Але, судячи з усього, правда 

є пріоритетним важелем моральності для цього героя, і він ставить її на 

вищій щабель у своїй ієрархії духовних цінностей. 

З особистого листування, щоденникових записів і розмов героїв ми 

дізнаємося про доволі широку палітру почуттів, які заповнюють їхні душі. І, 

незважаючи на те, що мова йде про різних персонажів, різні обставини й 

ситуації, об’єднувальним елементом є негативний характер цих почуттів. 

Важливе місце в романі належить проблемі самотності, яка «огортає» 

героїв, «як туман», і про яку персонажі розповідають в особистих листах і 
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щоденникових записах. Причини, через які вони опиняються в пастці цього 

гнітючого почуття, досить різні: хтось був обділений увагою ще в дитинстві 

(«<…> в юности мы были очень далеки, я была очень одинокой девочкой» 

[151, с. 195]); у когось всі рідні і близькі загинули під час війни; у когось діти 

виросли і поїхали; від когось через непорозуміння відвернулися всі; хтось, 

маючи непримиренний характер, залишився на самоті на ґрунті ідеологічних 

розбіжностей («<…> она была одинока и непоколебима, как скала» 

[151, с. 90]). Персонажі настільки відверто говорять про це, що їхній біль і 

страждання відчуваються майже на фізичному рівні: «Я так и буду жить до 

смерти здесь одна» [151, с. 243]; «Одиночество мое полное, почти без 

изъяна» [151, с. 335]. 

У романі є персонажі, для яких самотність – це неймовірний тягар, з 

яким вони не мають сил упоратися. Відповідно, вони готові на будь-які 

жертви, аби уникнути її, нехай і шляхом втрати власної гідності. Так, 

дізнавшись, що в чоловіка є коханка, яку він навіть не намагається 

приховати, Ева в листі до подруги зізнається: «Наконец-то я могу сказать 

тебе честно: я страшно боюсь, что он уйдет. Я согласилась на любе формы 

отношений, только чтобы он остался со мной. Можешь перестать меня 

уважать» [151, с. 537]. Безсумнівно, це рішення Ева прийняла неймовірно 

важко, але для неї воно є меншим з можливих зол. Вона має свободу вибору 

побудови життєвої моделі, і вона робить свій вибір. 

Вкрай обтяжливим для персонажів є почуття провини: «В сущности, я 

виновата перед ним, потому что вышла за него замуж, нисколько его не 

любя. И даже ненавидя. Но он-то меня любил очень. А когда началось 

отступление немцев, и мы уходили с ними, сколько раз я малодушно молила 

Бога, чтобы Он освободил меня от него. Но как бы ни были велики 

преступления Ивана, передо мной он ни в чём не виноват. Виновата перед 

ним была я. Если кто-то и может его судить, это не я» [151, с. 242]. 

Нестерпність цієї ситуації загострюється тим, що чоловік героїні, яка пише ці 
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рядки, помер і немає жодного шансу щось виправити або попросити 

пробачення. 

Персонажам роману також притаманне почуття жалю. У художньому 

просторі є герої, для яких це єдине, що вони відчувають до своїх рідних. 

Характеризуючи свої почуття до матері, Ева Манукян пише: «Печальная 

правда заключается в том, что я не могу выбросить из головы обвинений, 

которые накопила к матери за всю жизнь. Я давно уже не испытываю ни 

ярости, ни гнева, которые она во мне вызывала в юности. Мне бесконечно ее 

жалко – лежит бледная, сухая, как высохшая оса, а глаза, как фары, 

наполненные энергией» [151, с. 262]. 

Більшу частину художнього часу герої роману перебувають у доволі 

складних умовах, проживають ситуації на межі людських можливостей (про 

це йшлося у параграфі 3.3.1), і, як наслідок, їхні почуття цілком відповідають 

тогочасним обставинам: «Я был постоянно в угнетенном и подавленном 

состоянии, которое должен был всячески скрывать от окружающих. Причина 

была в том, пожалуй, что прежде я никогда не сталкивался так близко с 

человеческой подлостью, неблагодарностью, гнусностью. Я искал 

объяснения этому, и находил только одно: местное белорусское население 

было страшно бедное, необразованное и забитое» [151, с. 237]. Таке зізнання 

щодо жорстоких реалій воєнного часу робить Даніель Штайн, ведучі бесіду зі 

школярами. 

З урахуванням того, що в романі доволі багато місця приділено 

геноциду і взагалі подіям, що відбувалися під час Другої світової війни, 

важливе місце у спогадах персонажів посідає проблема смерті, особливо 

насильницької: «Какой бесконечный опыт смерти. Посчитать невозможно, 

сколько людей умерли и были убиты на моих глазах. Копал могилы, 

закрывал глаза, собирал куски разорванных тел, исповедовал и причащал, 

держал за руку, целовал, утешал родственников, отпевал, отпевал, отпевал… 

Тысячи покойников» [151, с. 667]. Ці слова належать головному герою 
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роману – Даніелю, який був неодноразово врятований провидінням аби 

допомагати людям і рятувати інших. 

Доволі значущою в романі є проблема непорозуміння: «Вообще в 

нашем мире с пониманием большие проблемы: по большому счету, никто 

никого не понимает. Я бы даже сказал, что человек очень часто не понимает 

сам себя» [151, с. 64]. Це непорозуміння проявляється на різних рівнях, і, з 

точки зору письменниці, є однією з причин багатьох негараздів. (В параграфі 

3.3.1 ми розглядали цю проблему на рівні взаємин між батьками і дітьми.) В 

одному з листів Даніеля проблемі непорозуміння приділено доволі багато 

уваги. Розмірковуючи на цю тему, герой пише в листі до Алона: «Честно 

говоря, ты попал в мое больное место – всю жизнь я об этом думаю: почему 

мир полон непонимания? На всех уровнях! Старики не понимают молодежь, 

а молодежь – стариков, друг друга не понимают соседи, учителя и ученики, 

начальники и подчиненные, государства не понимают свои народы, а народы 

– своих правителей» [151, с. 65]. Даніель прагне відшукати «корінь зла», з 

якого проростає загальне непорозуміння і, як наслідок, – ненависть один до 

одного. 

Бажання героя проаналізувати цю проблему багатоаспектно цілком 

відповідає авторському стилю письменниці, для якої вкрай важливо вивчити 

будь-яке явище з різних сторін, дістатися до його суті – причин і можливих 

наслідків: «Человек не понимает природы, он не воспринимает языка, 

которым природа яснее ясного указывает ему на то, что он причиняет земле 

вред, боль и того гляди вовсе уничтожит. И главное непонимание – человек 

не понимает Бога, что Он ему пытается внушить через всем известные 

тексты, через чудеса, откровения, через природные бедствия, которые время 

отвремени обрушиваются на человечество» [151, с. 65]. З точки зору суб’єкта 

мовлення, таке ставлення людини безпосередньо корелює зі зміною її 

життєвої концепції: «Может быть, оттого, что для современного человека 

важнее не “понимать”, а “побеждать”,“овладевать”, “потреблять”» [151, 

с. 65]. Іншими словами, сучасна людина, завоювавши і підкоривши собі і 
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своїм потребам світ природи, відчула себе всемогутньою. Її основна життєва 

модель – захоплювати і володарювати, вся її діяльність має на меті лише 

задоволення власних, постійно зростаючих бажань. Фінал такої життєвої 

позиції може бути вкрай трагічним, і письменниця нагадує про це своєму 

читачеві. 

Проблема непорозуміння органічно входить до тієї сфери людських 

стосунків, яка також сповнена всіляких складнощів. З листів персонажів 

читач дізнається, на якому емоційному фоні будуються їхні взаємовідносини 

з близькими і рідними. 

Наприклад, у стосунках Еви з її матір’ю Ритою Ковач ніколи не було 

теплотиі любові (про причини таких взаємин ми писали вище), і в своєму 

щоденнику Ева «оголює» власну душу, відверто говорячи про те, що не 

давало їй спокою з самого дитинства: «Она (мати Еви. – Ю. К.) меня не 

полюбила, а я ее просто возненавидела. Я ничего не знала об 

обстоятельствах, при которых она нас оставила. Чужая женщина, она и по 

виду ничем не отличалась от русских измученных воспитательниц и 

шершавых нянек. А я воображала маму в образе блондинки в плечистом 

шелковом платье со светлыми локонами из-под красивой заколки…» [151, 

с. 86]. Надзвичайно болісні зізнання, у яких відбилися дитячі переживання, 

роки страждань, душевних мук: «…я все детство мечтала о настоящей семье. 

Приют, потом детский дом, потом жизнь с матерью, начисто отрицающей 

семейные ценности, жизнь с Эрихом, кое-какая, без любви и дружбы, одна 

возня в койке. Потом неудавшаяся попытка с Рэем… <…> Но то, что я 

предвижу, – провал моей мечты о семье полный и окончательный!» 

[151, с. 256]. Можливо, через те, що в неї не було прикладу нормальних 

родинних стосунків, Еві було вкрай складно будувати власну сім’ю. 

Нездорова психологічна ситуація дитинства далася в знаки, її наслідком 

стали психологічні травми, позбутися яких жінка намагається курсом 

психоаналізу. Звичайно, на сеансах психотерапії психолог допоміг героїні 

розібратися з причинами її внутрішнього дискомфорту, висловивши вголос 
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все те, що багато років полонило душу, але він не зміг розбудити в ній бодай 

якісь теплі почуття до матері: «А теперь я ей уже ничего не желаю, я думаю 

только о том, как она терзает меня до сих пор – почему я с утра до ночи 

думаю даже не о ней, а о моем к ней отношении. Конечно, она считает, что я 

сволочь. О чем не раз мне говорила. Но теперь я тоже считаю, что я сволочь 

– потому что не могу ее простить, не могу ее любить, мало ее жалею» 

[151, с. 263]. Ця ситуація з Евою демонструє, наскільки важливо для 

психічного здоров’я людини відмовитися від ворожнечі, ненависті і, навіть, 

байдужості і знайти в своєму серці любов і милосердя. Це надзвичайно 

складно, але врешті-решт за цим наступає свобода від полону пригніченості. 

Однією з тем, які бентежать персонажів роману «Даніель Штайн, 

перекладач», є так звані «прокляті питання». Зокрема, Даніель, згадуючи про 

розстріл у гетто п’ятисот ні в чому не винних людей, свідком якого йому 

довелося стати у юному віці, у бесіді зі школярами зізнається: «…Я лежал и 

ждал, когда стемнеет. Потом выбрался из-под снопов, добрел до какого-то 

сарая, влез туда и заснул. Ночью, около пяти часов, я услышал 

продолжительную стрельбу. Это была Йод-Акция. Расстреливали 

оставшихся в гетто людей. Это была самая ужасная ночь в моей жизни. Я 

плакал. Я был уничтожен – где Бог? Где во всем этом Бог? Почему Он укрыл 

меня от преследователей и не пощадил тех пятисот – детей, стариков, 

больных? Где же Божественная справедливость? Я хотел встать и идти 

туда, чтобы быть вместе с ними. Но сил не было, чтобы встать» (курсив 

автора. – Ю. К.) [151, с. 276]. Цей фрагмент тексту візуалізує емоційно-

чуттєвий стан героя, який в ту мить був надзвичайно наближений до 

помутніння свідомості. 

У романі відтворені ситуації, коли персонажі намагаються відшукати 

відповіді не лише на питання, пов’язані із загальними закономірностями 

буття, але й на питання більш приватного характеру, і ця допитливість є 

доволі важливим елементом життя: «Это хорошо, когда у человека много 

вопросов. Когда вопрос внутри человека созревает и начинает человека 
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тревожить, то ответ непременно получается каким-то образом» [151, с. 619]. 

Адже коли людина починає замислюватися над своїм життям, у неї 

неодмінно виникають питання, на які вона шукає відповіді. І якщо відповіді 

знайдено, починається процес перебудови життєвої концепції, головне – 

правильно формулювати питання. У післямові до роману – єдиній його 

частині, де оповідь ведеться від особи обізнаного автора, Даніель 

розмірковує: «С кем я всю жизнь воюю? За что? Против чего? Кажется, я 

вносил много страсти, много личного. Наверное, я ревнив не по разуму… 

Может, я слишком еврей? Я знаю лучше, чем другие? Нет, нет… Все-таки 

нет! Просто я отчетливо видел, где Ты есть, а где Тебя нет. Господи, 

помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй…» [151, с. 668]. 

Письменниця використовує тут такий прийом психологізації, як внутрішній 

монолог, який демонструє, що душу героя сповнюють сумніви стосовно 

правильності власної життєвої позиції і своїх вчинків. Отже, Л. Улицька 

репрезентує думку, що сумніви – це нормально й природно, що, навіть, люди, 

які йдуть праведною стежкою, відчувають сумніви щодо непомильності 

свого життєвого шляху. 

Іноді персонажі не можуть самотужки впоратися з душевними 

«роздираннями» і, сподіваючись отримати допомогу зі сторони, звертаються 

до тих, кому вони довіряють найпотаємніше. Так, Ева, яку мучить підозра, 

що її чоловік і син від першого шлюбу перебувають у гомосексуальних 

стосунках, пише до своєї подруги лист, сповнений розпачу: «Я боюсь узнать 

наверняка то, что вызывает смутные подозрения. Я в полной растерянности. 

Я пытаюсь предвидеть разные варианты. Да, а вдруг мои подозрения 

подтвердятся? Что я должна делать? Убить Гришу своими руками? Посадить 

его в тюрьму? Немедленно с ним разъехаться? Я, конечно, схожу с ума, но во 

всем этом кошмаре есть еще и ревность… И ужасное женское унижение… Я 

совершенно не готова к такому повороту событий, при котором окажется, 

что мой муж и мой сын – гомосексуалисты» [151, с. 248]. Пряма форма 

психологізації і прийом самоаналізу дають змогу передати неймовірний 
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відчай, який заполонив душу Еви, її емоційне напруження, що сягає 

кульмінації. 

Використовуючи у романі «Даніель Штайн, перекладач» переважно 

форму оповіді від першої особи і прийом психологічного самоаналізу, коли 

персонажі не лише розповідають про те, що їх бентежить, а й здійснюють 

спробу проаналізувати причини внутрішнього дискомфорту, Л. Улицька 

активно використовує прийом ретардації. Наприклад, Рита Ковач у листі до 

свого друга не просто зізнається у вадах свого характеру, а й, що набагато 

важливіше, пояснює, що ж саме спричинило ті доволі різкі внутрішні зміни, 

що відбулися з нею: «<…> подумала и решила, что я действительно злобная. 

Ты единственный, кто помнит мою мать, – но ведь она всю свою любовь 

отдала моему брату, а меня терпеть не могла. <…> Я былакрасивая девчонка, 

и мой первый мужчина, которого я без памяти любила, предал меня, ушел к 

моей бывшей подружке Хеленке, которая меня еще раньше возненавидела, и 

как мне было тошно, что он именно к ней, к моей врагинеушел… <…> 

Предательства шли одно за другим» [151, с. 93]. Таке щире зізнання героїні 

дозволяє зрозуміти мотиви її поведінки і причини холодного ставлення Рити 

до своїх дітей: вона втілює життєву модель свого дитинства, сповненого 

страждань і болю, у якому не було місця любові і душевному теплу, у 

дорослому житті, з власними дітьми, яких вона не змогла, а, можливо, і не 

вміла полюбити. 

Донька Рити, Ева Манукян, у листі до своєї подруги також спрямовує 

погляд у минуле і зізнається: «Я всегда мерзну. Даже летом на пляже, 

подобжигающимсолнцем, холод в позвоночнике не проходит. Наверное, 

потому, что я родилась в лесу, зимой, и первыемесяцымоейжизни провела в 

отпоротом от материнскойшубы рукаве. Вообще-то я не должнабылавыжить, 

поэтомуеслиуж кому жизнь подарок, то мне. Только не знаю, нуженли мне 

былэтот подарок» [151, с. 7]. 

Загалом для авторки роману принципово важливим є зв’язок минулого 

і теперішнього, адже він може багато що пояснити: «Сердце мое разбилось 
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тогда на части, но я делала это для их будущего. Чтобы они жили в 

справедливом обществе. Я отправила своих детей ради спасения, потому что 

я знала, что могу их только погубить» [151, с. 94]. Такі слова, сповнені болю, 

містяться в листі Рити Ковач її давнішньому другу, де вона згадує ті часи, 

коли їй довелося віддати дітей до притулку, аби в лавах комуністичної партії 

воювати за краще майбутнє. 

Крім прийому самоаналізу, Л. Улицька розкриває внутрішній світ і 

описує психологічний стан персонажів «зі сторони», очима інших героїв. Цей 

прийом допомагає побачити те, що залишилося поза межами оповіді, але є 

важливим елементом у формуванні цілісної картини душевно-емоційного 

стану персонажів. Завдяки його використанню письменниця дає змогу 

читачеві дізнатися, що Рита Ковач, попри всі свої недоліки, психічні травми 

й страждання, у певних життєвих ситуаціях виявляє найкращі якості свого 

характеру: «В жизни не встречал я другого такого человека, способного 

немедленно снять с себя последнюю рубашку и отдать первому встречному» 

[151, с. 98]. Саме такою Павло Кочинський сприймає свою давню знайому, 

що стає відкриттям для читача, у якого вже сформувалися певні уявлення 

щодо психотипу цієї героїні і внутрішньої сутності. 

Аналогічний прийом використовує письменниця, характеризуючи 

батька Даніеля словами його брата Авігдора Штайна: «Отец принадлежал к 

тому типу,который Шолом-Алейхем определил как “человек воздуха”. Сотни 

идей роились у него в голове, но ни одно из его начинаний не приносило 

успеха. Он строил воздушные замки, которые один за другим рушились, и он 

приэтом впадал в истерику, малодушничал» [151, с. 47]. Доволі сумна 

картина постає перед читачем: мрійник, який так і не зміг досягти жодної 

поставленої мети. 

В аналізованому романі Л. Улицька вдається не лише до 

психологічного аналізу окремих персонажів, а й характеризує суспільну 

психологію загалом. У бесіді зі школярами Даніель Штайн так зображує 

загальну ситуацію часів Другої світової війни, коли він був змушений 
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працювати перекладачем у відділку білоруської поліції: «Еще одно 

поразительное и печальное обстоятельство касается общей атмосферы того 

времени и того места: на мой стол текли потоком заявления от местных 

жителей – доносы на соседей, жалобы, обвинения, почти всегда 

безграмотные, часто лживые, и все без исключения подлые» [151, с. 236]. 

Слова Даніеля допомагають візуалізувати картину духовного занепаду 

суспільства у ті непрості часи. Страх, легкодухість, підлість – ось ключові 

поняття, які якнайкраще відображають етичну складову моральності людей 

того часу. 

Л. Улицька не тільки змальовує внутрішній світ окремих персонажів, у 

романі йдеться про взаємовплив однієї людини на іншу. Наприклад, Ева 

Манукян пише у своєму щоденнику про Естер, що сама її присутність, така 

співчутлива й така розумна, що «я и сама как будто становлюсь умнее и 

тоньше» [151, с. 83]; «когда общаешься с умным и положительным 

человеком, как будто от него идет такое излучение, что и сам ты 

приобретаешь эти качества. Когда я разговариваю, скажем, с Ритой, – как раз 

наоборот – делаюсь агрессивной и туповатой» [151, с. 244]. 

Інший персонаж – Муса – у своєму листі до Хільди, з якою їх пов’язує 

заборонене кохання (він одружений), говорить про зміни, які відбуваються з 

ним у її присутності: «<...> одного твоего присутствия достаточно, чтобы 

освободить меня от этих тяжелых мыслей, от безвыходности нашего 

существования, только рядом с тобой я чувствую себя счастливым…» 

[151, с. 280]. Кожне слово з процитованих рядків з листа Муси сповнене 

болю й відчаю, безсонних ночей і внутрішніх страждань. 

Сумарно-позначальна форма психологічного зображення представлена 

в романі поодинокими прикладами. Усі вони містяться у післямові, де з 

погляду обізнаного автора подається коментар щодо внутрішнього стану 

персонажів: «Хильда проснулась среди ночи, как по будильнику… <…> 

Странное ощущение – холодное ожидание события, как будто должно 

случиться что-то страшное и величественное. Тревога не отпускала» 
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[151, с. 670]; «Над заваленным входом в пещеру Федор высек небольшой 

крест, под ним ивритскими буквами, но слева направо, имя АБУН, а ниже – 

маленькую “Ф”. Кириллицей. Наконец ему стало легко. И эта легкость и 

парение указывали ему, что все он сделал правильно» [151, с. 672]; «И 

великая ярость овладела им. Он разметал книги, вышел в самый храм и 

сокрушил все, что поддавалось разгрому. Сила безумия была столь велика, 

что он разнес алтарь, составленный из больших камней четырьмя молодыми 

и сильными парнями, разбил скамьи и аналои, разгромил “церковный ящик” 

у входа в храм, пробил кулаком последнюю икону матушки Иоанны, которая, 

в ожидании переезда на окончательное место жительства в Москву, по 

завещанию художницы, висела в храме Илии у Источника» [151, с. 676]. 

Останній з наведених уривків описує внутрішній стан Федора, коли він 

необачно вбив сторожа у храмі, куди прийшов, аби змусити Даніеля 

«відкрити єврейську правду». Зауважмо, що обізнаний автор з метою 

загострити наше сприйняття психічного стану героя будує свою оповідь про 

Федора на основі поєднання прийомів паралелізму й контрасту. 

Отже, відображення внутрішнього світу персонажів у романі «Даніель 

Штайн, перекладач» майже цілком підпорядковано прямій формі 

психологічного зображення, використання якої відповідає особливостями 

побудови твору, що складається з особистих листів, щоденникових записів, 

записок, приватних розмов, інтерв’ю та ін. У післямові, де оповідь ведеться 

від особи обізнаного автора, Л. Улицька у поодиноких випадках 

використовує також сумарно-позначальну форму психологізації, де 

письменниця називає, коротко позначає процеси, що відбуваються у 

внутрішньому світі персонажів. 

Оповідь від першої особи, самоаналіз і аналіз зі сторони суб’єкта 

мовлення допомагають психологізувати оповідь і розкрити багато питань, що 

знаходяться у сфері людської екзистенції. Так, у листах і приватних розмовах 

порушується проблема життя і смерті, самотності, самореалізації, свободи, 

душевного спокою тощо. Значна увага приділяється емоційному складнику 
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духовного життя персонажів. Значущою в контексті роману «Даніель Штайн, 

перекладач» є проблема смерті й самогубства. Загалом душевний 

дискомфорт, психологічна пригніченість є переважними формами 

внутрішнього стану персонажів, а, застосовуючи прийом ретардації, 

письменниця порушує проблему дитячих психотравм, що призводять до 

психологічного розладу й душевного дискомфорту в дорослому житті. 

 

Висновки до розділу 3 

Результати аналізу роману «Даніель Штайн, перекладач» засвідчують, 

що це досить непростий за структурою і змістом твір, який водночас, досить 

популярний серед читачів і викликає активний дослідницький інтерес. Огляд 

літературно-критичних робіт, присвячених роману, призводить до висновку, 

що найбільшу увагу дослідники приділяють його жанровій своєрідності, 

особливостям мови й стилю, проблемі релігії, а також запропонованому 

Л. Улицькою трактуванню християнства і єврейського питання. Причому 

щодо окреслених аспектів науковці висловлюють доволі суперечливі думки. 

Це, очевидно, перший твір Л. Улицької, у якому проблеми 

екзистенційного характеру займають панівні позиції. 

Роман «Даніель Штайн, перекладач» – це оповідь про непросте 

людське життя, про складнощі взаєморозуміння, довіру, любов і дружбу. З 

плином життя герої твору зазнають внутрішніх змін, причому в романі 

процес цих змін зображується як низка послідовних етапів: усвідомлення, 

прийняття, перетворення (переродження). Саме на етапі перетворення герої 

твору осягають і усвідомлюють «цілісність життя» і знаходять гармонію 

свого буття. 

Поряд з питаннями, що належать до сфери вітального, у романі 

розглядається й проблема смерті. У контексті досліджуваного твору смерть 

представлена в двох варіантах – насильницька й ненасильницька (природня). 

Але не лише сам факт смерті або її причини цікавлять письменницю, її 

інтерес сягає набагато глибше: у центрі уваги Л. Улицької опиняється 
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внутрішній стан людини, яка зіткнулася зі смертю. У романі наявна 

танатологічна рефлексія, коли герої розмірковують про власну смерть, 

уявляють її і висловлюють своє ставлення до цієї події. У безпосередньому 

зв’язку із цим у тексті твору важливе місце посідаєпитання, що пов’язане з 

підготуванням до смерті. 

Аналіз екзистенційних проблем дав змогу встановити, що у 

проблематиці роману «Даніель Штайн, перекладач» однією з центральних є 

проблема віри й безвір’я, що пов’язано передусім з образом головного героя 

– священика Даніеля Штайна. На прикладі доль багатьох персонажів твору 

Л. Улицька характеризує значення віри в житті людини, постулює думку про 

те, що віра стає для неї порятунком, і відстоює в романі ідею 

багаторелігійності. 

Поряд з проблемою віри важливе місце в романі посідає проблема 

свободи, причому в контексті досліджуваного твору ця проблема 

багатоаспектна: це і свобода вибору, і свобода бути собою (реалізація якої є 

запорукою емоційного й психологічного здоров’я людини), і свобода від 

обмежень, пов’язаних з національною належністю. У названому романі 

Л. Улицької свобода репрезентується як основа людського буття, така ж 

природна, як дихання, і вкрай необхідна для самореалізації. Разом з тим у 

нерозривному зв’язку з проблемою свободи в романі постає проблема 

відповідальності людини за власні діяння. 

У творі також порушуються проблеми пошуків істини, пошуків свого 

місця в житті, внутрішніх трансформацій і еволюції людської свідомості. 

Л. Улицька підводить читача до розуміння того, що необхідно знаходити 

щастя в дрібницях і бути щасливим тут і зараз. 

У романі «Даніель Штайн, перекладач» письменниця зображує низку 

«ситуацій на межі», що подані в тексті двома векторами – війна і хвороби. 

Однак у визначених векторах сконцентрована вкрай важлива інформація: на 

прикладі своїх персонажів Л. Улицька доводить, що сутність людини 

проявляється саме у складних життєвих ситуаціях, під час серйозних 
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випробувань. Усе, що раніше ховалося за маскою люб’язності й порядності, 

під впливом тваринного страху за власне існування «оголюється» і 

максимально проявляється. Для багатьох героїв стираються моральні й 

етичні обмеження, але дехто й у найскладніших життєвих обставинах стає 

здатним на справжні вчинки. 

Важливе місце у творі Л. Улицької належить різним засобам 

психологічного аналізу, які дозволяють письменниці глибоко розкрити 

внутрішній світ персонажів та надати читачеві можливість зрозуміти мотиви 

їхніх вчинків, осягнути емоційно-чуттєву основу їхньої душі й зрозуміти 

морально-етичні пріоритети. Проаналізувавши роман «Даніель Штайн, 

перекладач», ми дійшли висновку, що письменниця використовує в ньому 

насамперед пряму форму психологізації, що цілком відповідає характеру 

основного матеріалу, поданого у вигляді листів, щоденникових записів, 

записок, приватних розмов, інтерв’ю. У післямові, де оповідь ведеться від 

особи обізнаного автора, Л. Улицька використовує також сумарно-

позначальну форму психологізації, указуючи на ті процеси, що відбуваються 

у внутрішньому світі персонажів. 
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Висновки 

 

Людмила Улицька – різнопланова й глибока письменниця. Її твори не 

випадково активно затребувані сучасним читачем, оскільки звернені вони до 

актуальних життєвих питань, відрізняються глибоким психологізмом і 

літературною майстерністю. Незважаючи на велику кількість дослідницьких 

робіт, присвячених її творчості, і критичних відгуків на окремі твори 

письменниці, у літературознавстві не сформувалося єдиної думки ні щодо її 

творчості в цілому, ні щодо окремих його аспектів. Навіть стосовно 

належності творчості Л. Улицької до тієї чи тієї літературної течії або 

напряму погляди дослідників досить суперечливі: її твори зараховують до 

постреалізму й постмодернізму, «нової прози» й «жіночої прози», 

белетристики й масової літератури. 

Така ж різноманітність думок спостерігається і в аспекті 

характеристики проблематики творів письменниці. Дехто з дослідників 

(О. Рижова, Л. Куклін та ін.) уважають, що її твори – це розповідь про різних 

неповноцінних людей, життєпис яких наповнений безліччю фізіологізмів і 

біологізмів. Інші ж (зокрема Л. Соловйова і М. Кнуровська), навпаки, на 

перше місце ставлять глибоку філософську проблематику творів 

письменниці, відзначаючи, що Л. Улицька порушує питання про життя і 

смерть, призначення людини, взаємини між людьми, любов, свободу, 

відповідальність людини за тих, хто живе поруч з нею, та ін. У її захопленні 

натуралізмом ця група науковців вбачає своєрідність авторського стилю, 

прийом, за допомогою якого письменниця говорить про ті проблеми, що 

прийнято було замовчувати, і який допомагає розкрити для читача 

найважливішу інформацію, що лежить у площині екзистенційного. 

Уже в першому романі «Медея та її діти» (1996) поряд із сімейними 

проблемами Л. Улицька звертається до проблем вічних, зокрема, до 

проблеми долі. І хоча «<...> через історію однієї родини показано все 

ХХ століття з його глобальними катаклізмами. Головна теза роману – сім’я 



193 
 

як вища людська цінність. <...> У центрі оповіді, прямо чи непрямо, завжди 

залишається найголовніша проблема, що хвилює людину, проблема сім’ї» 

[9]. Не випадково більшість дослідників кваліфікує роман Л. Улицької 

«Медея та її діти» саме як сімейний роман. 

У романі «Казус Кукоцького» (2001) проблеми екзистенційного 

характеру займають уже центральне місце, але при цьому вони органічно 

пов’язані з проблемами сімейного плану, не відтісняючи їх на периферію. 

Роман «Даніель Штайн, перекладач» (2006) відрізняється тим, що 

екзистенційна проблематика стає в ньому основною, виходить на передній 

план, а проблеми іншого, периферійного, порядку, виконують допоміжну 

функцію, сприяючи формулюванню й вирішенню проблем, пов’язаних з 

людським існуванням. 

Безумовно, Л. Улицькій цікава людина в її приватному житті. У 

досліджуваних романах основна увага письменниці звернена до духовного 

складника людської екзистенції. Використовуючи прийом деталізації, 

письменниця уважно вивчає й описує внутрішній стан героїв, намагаючись 

виявити й передати найтонші нюанси, пов’язані з еволюцією 

світосприйняття, що дає змогу читачеві спостерігати трансформацію 

самосвідомості героїв під впливом тих чи тих подій. 

У своїх творах Л. Улицька активно звертається до проблеми життя і 

смерті, розглядаючи ці віхи людського існування в нерозривному зв’язку. 

Незважаючи на те, що проблема ця в різних творах реалізується по-різному, у 

всіх випадках письменниця репрезентує думку, що смерть не є абсолютним 

кінцем усього, у її світоглядній системі вона наділена ознаками дуальності. З 

одного боку, смерть завершує існування плоті, а з іншого – знаменує початок 

існування духу у світі вічному. У романі «Казус Кукоцького» Л. Улицька 

фокусує увагу на посмертному існуванні людської душі, і для розмови на 

таку делікатну тему використовує онейричний хронотоп (у контексті роману 

він представлений у вигляді вставної новели й сновидінь персонажів). 

Вставна новела, яка, на нашу думку, відіграє виключно важливу роль у 
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формуванні ідейно-художньої концепції твору в цілому, рясно насичена 

символічними образами й біблійними мотивами, що стають одним зі 

способів вирішення авторського задуму, що пов’язаний із втіленням 

екзистенційних проблем. У вставній новелі нами виділено мотивний 

комплекс, репрезентований мотивами покаяння й спокути, розплати, 

метафізичного руйнування, дороги й подорожі, а також очищення. 

До онейричного хронотопу належить і простір сновидінь, який додає 

оповіді глибшого психологізму і є засобом розкриття внутрішнього світу 

героїв. Саме сновидіння, що представлені в романі, дозволяють «оголити» 

притаманне їм відчуття пригніченості, туги й безвиході, позначити 

характерні для них пошуки себе в цьому світі, пошуки героями сенсу буття. 

Метафорика сновидінь стає ключем до розуміння авторської позиції, 

насамперед щодо екзистенційних основ буття. 

Аналіз позасюжетних елементів дав змогу встановити кореляцію 

роману «Казус Кукоцького» з «Божественною комедією» Данте Аліг’єрі, 

романом французького письменника-екзистенціаліста Ж.-П. Сартра 

«Нудота» й виявити відповідні інтертекстуальні включення. Наприклад, 

«Божественна комедія» є джерелом елементів мотивного комплексу, який 

представлений у романі Л. Улицької мотивами мороку й темряви, дороги й 

подорожі, а також пейзажних образів (в одному з епізодів містичної другої 

частини роману «Казус Кукоцького» простір організовано відповідно до 

улаштування пекла в «Божественній комедії» Данте). 

У романі «Казус Кукоцького» репрезентований також мотив нудоти, 

який є алюзією до роману Ж.-П. Сартра «Нудота». Обидва автори пов’язують 

цей мотив зі зміною світогляду героя, його прозрінням і формуванням нового 

«я». До алюзивних елементів належить також використання Л. Улицькою 

образу рятівної музики (це один з лейтмотивів роману Ж.-П. Сартра), і в обох 

випадках цією музикою є джаз. 

У романі «Даніель Штайн, перекладач» центральна для творчості 

Л. Улицької проблема життя і смерті набуває інакшого втілення. 
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Використовуючи авторське визначення, можна схарактеризувати цей твір як 

роман «о ценности жизни, обращенной в слякоть под ногами» [151, с. 164]. 

Тут майже не порушується питання про життя після смерті; основна увага 

авторки зосереджена на земному бутті людини. Л. Улицька постулює думку, 

що людське життя, яке є найвищою цінністю, знецінене, і особливо явно це 

відчутно в кризові періоди життя країни і суспільства. 

Загалом проблематика роману «Даніель Штайн, перекладач» 

зосереджена навколо людської екзистенції і всього, що з нею пов’язане. 

Автор навмисно поміщає своїх героїв у «ситуації на межі», щоб простежити 

за внутрішніми трансформаціями, які відбуваються з ними, наслідком яких є 

перегляд і переосмисленння моральних цінностей, зміна життєвих 

пріоритетів, світогляду та ін. 

Однією із центральних у романі постає проблема віри й безвір’я. 

Л. Улицька вирішує питання, чи може віра в Бога допомогти людині 

впоратися з труднощами буття, чи можна в ній знайти опору і розраду в 

епоху всесвітнього прогресу, коли людство має владу майже над усім. 

Водночас у контексті твору «Даніель Штайн, перекладач» 

усесторонньо й різноаспектно висвітлено проблему свободи. Знаходячи 

свободу вибору, герої отримують можливість самостійно вирішувати свою 

долю; маючи свободу бути самими собою, герої роману скидають із себе 

різні маски, і при цьому відновлюється порушений душевний баланс між 

«мені потрібно таким бути» і «такий я є». Проблема уявної свободи від 

тягаря національної належності й обмежень, які з нею пов’язані, також 

представлена в цьому романі. Ця «свобода» дає героям ілюзію віднайти 

щастя й спокій. Отже, у романі «Даніель Штайн, перекладач» свобода 

репрезентована як важлива умова людського існування, яка дає змогу 

відновити порушені внутрішні зв’язки й зробити людське життя 

гармонійним. Водночас авторка підкреслює, що шляхи набуття свободи 

мають індивідуальний характер, неможливо вивести загальну формулу її 

досягнення. 
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З проблемою свободи пов’язана в романі і проблема відповідальності 

людини за власні вчинки. Як стверджував Ж.-П. Сартр, «ми прокляті нашою 

свободою». Знаходячи свободу, людина отримує і тягар відповідальності, і 

Л. Улицька нагадує про це читачеві. 

Отримані результати дослідження дають змогу зробити висновок, що 

екзистенційні проблеми у творчості Л. Улицької займають важливе місце, 

зокрема в романі «Даніель Штайн, перекладач», вони формують смисловий 

центр, підпорядковуючи проблеми більш приватного порядку. Відповідно, це 

слугує підставою для констатування, що абсолютно неправомірно розглядати 

творчість письменниці в рамках «масової літератури». Та й кваліфікування її 

як «жіночої прози» тільки на підставі гендерної належності авторки й 

звернення до проблем, які характерні для цієї стильового течії (сім’ї, любові, 

взаємин між чоловіком та жінкою та ін.), видається нам не цілком 

правомірним. Найчастіше ці проблеми не є ключовими, вони органічно 

входять у загальну проблематику твору, репрезентуючись або на 

рівноправних засадах з проблемами іншого порядку, або підпорядковуючись 

їм. 

Особливістю авторської манери Л. Улицької є відсутність 

моралізаторства, відмова від «учительства». Письменниця не дає готових 

відповідей на загальні й приватні питання, її твори завжди закликають читача 

до активної співтворчості і спонукають до власних висновків. 

Перспективу дослідження вбачаємо у вивченні репрезентації 

екзістенційних проблем в інших творах Л. Улицької. 
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кафедри світової літератури Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди. Результати дослідження в повному обсязі 

обговорювалася на засіданні кафедри зарубіжної літератури та слов’янських 

мов Харківського національного педагогічного університету імені 

Г.С. Сковороди (26 січня 2021 р.). Матеріали дисертаційної роботи знайшли 

відображення в доповідях на 11-ти наукових конференціях: Міжнародних 

читаннях молодих вчених пам’яті Л.Я. Лівшиця (м. Харків, 26-27 лютого 

2013 р.); Міжнародній науковій конференції «Modern scientific challenges and 

trends» (Польща, м. Варшава, 20 грудня 2018 р.); International Scientific 

Conference «Relevant trends of scientific research in the countries of Central and 

Eastern Europe» (Латвія, м. Рига, 20 листопада 2020 р.); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Філологічні науки в системі сучасного 

гуманітарного знання ХХІ століття» (м. Одеса, 28 грудня 2020 р.); 

Всеукраїнській науково-практичній конференції ХНАУ ім. В. В. Докучаєва 

«Актуальні проблеми сучасної філології та методики викладання мов у 

вишах» (м. Харків, 6 квітня 2018 р.); І Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Наука та освіта у дослідженнях молодих вчених» (м. Харків, 

22 квітня 2019 р.); Всеукраїнській науковій конференції з міжнародною 

участю «Ціннісні орієнтири в мистецькому просторі – індивід і соціальний 

контекст» (м. Харків, 9 квітня 2020 р.); Всеукраїнських наукових читаннях, 

присвячених пам’ятi Леніни Павлівни Черкасової (м. Харків, 21 травня 

2020 р.); Всеукраїнській науково-методичній конференції «Фрізманівські 

читання: науково-методична спадщина, продовження традицій» (м. Харків, 
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24 вересня 2020 р.); Університетській підсумковій науково-практичній 

конференції професорсько-викладацького складу і здобувачів наукових 

ступенів ХНАУ ім. В.В. Докучаєва (м. Харків, 22 квітня2019 р.); 

Університетській підсумковій науково-практичній конференції 

професорсько-викладацького складу і здобувачів наукових ступенів ХНАУ 

ім. В. В. Докучаєва (м. Харків, 01–02 липня 2020 р.). 
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