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взаємозумовленість. Центральним компонентом суб’єктивного 
часопростору головних персонажів є чорнобильська трагедія. 

Митець, актуалізуючи історичну пам’ять українців, закликає їх 
плекати храм власної душі. Художнє осягнення вітчизняної історичної 
минувшини дозволило митцеві пояснити причини нинішнього стану 
України та спрогнозувати перспективи її розвитку. Без сумніву, 
досліджений роман нині є надзвичайно своєчасним та актуальним. 
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У статті розкриваються особливості організації хронотопу новел  
М. Хвильового «Я (Романтика)» та О. Деркачової «У лещатах романтики». 
Визначено, що обидва тексти через конкретну подію соціально-політичного життя 
розкривають вічне протистояння Сходу і Заходу, національної та соціалістичної 
ідей, минулого та сучасного тощо. З’ясовано, що обох митців об’єднує гостре 
сприйняття діалектики буття, суті історичної дійсності, яка руйнує душевну 
гармонію, змушує індивіда розриватись між особистими та колективними 
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сакралами. Підкреслено, що письменники розкривають особистість на піку емоцій, 
коли час і простір втрачають свої координати, а кожна невдача сприймається як 
вселенська катастрофа. 

Ключові слова: топос, історичний хронотоп, психологічний хронотоп, 
«азіатський ренесанс». 
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критик, професійний науковець та досвідчений педагог. Це одна з 
найпомітніших постатей в українській жіночій прозі сучасності. У 
творчому доробку письменниці налічується кілька збірок новел та 
оповідань («Гуртівня штучних квітів» (2013), «Повидло з яблук» (2014), 
«Трикотажні метелики» (2015) та ін.), які привернули свого часу значну 
увагу читацької аудиторії, проте не стали об’єктом серйозних дискусій та 
наукових студій. Зокрема, на маргінесі літературознавчих досліджень на 
тлі власне «жіночих» текстів залишилися твори громадянського звучання, 
які піднімають проблеми історичного становлення нашої держави: події 
Майдану та АТО, окупації Криму тощо.  

Метою цієї розвідки є спроба зіставлення творів М. Хвильового 
«Я (Романтика)» та О. Деркачової «У лещатах романтики» з погляду 
особливостей організації їх хронотопу, оскільки обидва тексти через 
конкретну подію соціально-політичного життя розкривають вічне 
протистояння Сходу і Заходу, національної та соціалістичної ідей, 
минулого та сучасного тощо. 

Свою новелу О. Деркачова написала безпосередньо під впливом 
означеного твору митця 20-х рр. ХХ ст. як доповідь у межах 
ІІ Міжнародної науково-культурної акції «Квадратура трикутника: чотири 
дні з Хвильовим», що проводилася в Харкові у 2014 р. Відповідно до мети 
заходу – презентувати мультивекторне прочитання новели «Я 
(Романтика)» представниками різних галузей гуманітаристики – 
О. Деркачова подала власне розуміння глибинного змісту художнього 
тексту «романтика вітаїзму». Тож зрозумілою стає присвята твору 
письменниці «Цвітові яблуні» та «Я (Романтиці)». 

Обох митців (харківського автора 1920-х років та сучасну івано-
франківську письменницю) об’єднує гостре сприйняття діалектики буття, 
суті історичної дійсності, яка руйнує душевну гармонію, змушує індивіда 
розриватись між особистими та колективними сакралами. Не випадково 
художній часопростір у аналізованих творах представлений набором 
опозицій. Як відзначає В. Маслова, «питання про бінарні опозиції – це 
питання про універсальні властивості самої дійсності й універсальні 
закономірності її відображення в людській свідомості. А бінарна модель 
світу – загальна для людини психологічна риса» [2, 28]. У вищезгаданих 
українських письменників означені протиставлення набувають 
оригінального семантичного наповнення в контексті тих реальних подій, 
про які йдеться в кожному творі.  
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Зокрема, у новелі «Я (Романтика)» М. Хвильового проблема віри і 
становлення сакральності революційної доби виражена такими 
часопросторовими опозиціями: княжий маєток, де тепер засідає чека, і 
материнська домівка; аристократичний спокій згаданого маєтку та звуки 
вибухів і пострілів на фронті, що насувається; ліс і степ; внутрішнє й 
зовнішнє буття Я; революційні часи попередніх епох та бурхлива 
сучасність тощо. Ці протиставлення часто змінюють свою полярність, 
розкриваючи нелегкий процес флуктуацій ліричного героя М. Хвильового. 

У творі О. Деркачової «У лещатах романтики» протиставлення 
просторових і часових вимірів розкривають сутність сучасних подій на 
Донбасі. Схід / Захід, минуле / теперішнє, степ / море та інші опозиції 
стають виразниками романтичного, історичного, психологічного 
хронотопів новели. 

Так, наприклад, одним із провідних у художньому просторі творів 
обох митців стає протиставлення Схід / Захід. М. Хвильовий, активно 
розвиваючи концепцію «азіатського ренесансу», в якій Схід поставав 
вмістилищем найбільшої концентрації вітальних сил [4, 417], пов’язував 
побудову омріяної «загірної комуни» саме зі східними країнами. Поняття 
«азіатський ренесанс», за М. Хвильовим, означає четверте відродження 
людства, що настає. Така місія випадає Україні, бо вона розташована між 
Азією і Європою, Заходом і Сходом й увібрала в себе їхні культурні 
контакти. Недаремно засідання чорного трибуналу комуни в новелі «Я 
(Романтика)» супроводжувались азіатським наспівуванням озброєного 
татарина. Письменник постійно підкреслював, як «безумно» любить місто 
і сподівається, що в майбутньому міське життя будуватиметься за 
східними канонами. Усе, що пов’язує ліричного героя з цінностями 
минулого, які передавалися поколіннями й уособлені в художньому тексті 
М. Хвильового у локусі материнської домівки, знаходиться у західній 
частині міста. Для Я це – світ минулого, того застійного існування, що 
сковує людину, обплутує її ідеологічними, соціальними, економічними 
ланцюгами. Таким, відповідно до вчення О. Шпенглера («Сутінки 
Європи»), є світ Західної Європи, що втратила духовні цінності й увійшла 
у стадію стагнації та руйнування. Натомість, у протилежній частині міста, 
«на сході – «шляхетний дім», ЧК, де «пропадає» син» [3, 66]. Східний 
напрямок асоціюється з тією екзотикою, далеким простором, що є 
непізнаним, характеризується обіцянкою дива, а тому видається таким 
бажаним, вартим пожертви частиною свого Я.  

У новелі О. Деркачової дещо зміщуються акценти в семантичному 
наповненні аналізованої опозиції. Ліричний герой твору, виходець зі Сходу 
України, син шахтаря, намагається осмислити, що відбувається на 
території Донбасу, зокрема те, чому він приєднався до сепаратистів. 
Маркерами сучасності у творі виступають уже звичні для теперішньої 
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України вирази «київська хунта», «бандерлог», гімн «Ще не вмерла 
Україна», процес повалення пам’ятників Леніну та розповіді про те, як «у 
неділю після служби розпинали немовля» [1, 79]. Історія роду ліричного 
героя, зокрема згадка про прадіда, що чинив опір НКВД у 
західноукраїнському містечку в 1947 р. («коли його кидали у підвал, він 
міг спробувати втриматися за стіну, аби не впасти, і там могли ще 
лишитися відбитки його закривавлених пальців» [1, 78]), не дає наснаги 
парубкові, щоб прагнути досягти кращого життя. Натхнений твором 
М. Хвильового, який часто читає Тагабатові уже початку ХХІ ст., він 
охоплений романтичною ідеєю побудови вільної, незалежної республіки. 
«Хочу вирватися з цього підземелля (шахти. – А.З.), з цієї чорноти, щоб не 
шкрябати там своє ім’я, хочу на зароблені гроші <…> повезти маму на 
болгарське або італійське море <…> і довести, що вона може мною 
пишатися» [1, 80], – пояснює він суть своєї мрії. При цьому, примкнувши 
до людей, що виступають, за логікою реальних історичних подій в Україні, 
проти інтеграції з Європою, протагоніст новели мимохіть робить об’єктом 
своїх прагнень саме європейські морські узбережжя, а не вітчизняний 
простір чи навіть територію окупованого Криму. 

Таким чином, паралельно із дійсним світом війни в думках головного 
персонажа новели «У лещатах романтики» існує її ірреальний вимір – це 
ідилічний простір, у якому є лише він і його мама. Символічність цієї 
площини підкреслюється використанням смислового концепту моря, яке 
асоціюється із спокоєм та забуттям: «…я повезу тебе туди, де тепло 
завжди-завжди. Є такі моря…» [1, 83]. Головною властивістю означеного 
простору є його дискретність, бо в тексті з’являються лише окремі деталі 
як нагадування про можливість ідеального життя. Ілюзорним також є 
ціннісне ставлення героя до Тагабата, образ якого є відродженням 
психологічного типу непохитного працівника НКВД, здатного 
пожертвувати всім заради примарної ідеї.  

Якщо для ліричного героя М. Хвильового зв’язок із минулим, алюзії 
на середньовічні священні походи та Велику Французьку революцію 
XVIII ст., є підґрунтям для романтичного бунту, то повстання протагоніста 
новели О. Деркачової здійснене всупереч історичній пам’яті як прагнення 
перервати ланцюг несправедливості та страждань, зубожіння й відчуття 
меншовартості. Для особистості «переходової доби» минуле й сучасне 
зливаються в єдине точку – «тут і тепер» – що визначає майбутнє і є 
виразником спрямованості на вічність, адже йдеться про побудову «нової 
сакральності». Бунт головного персонажа новели «У лещатах романтики» є 
спробою забути про поразки минулого, тож, сповідуючи примарні, 
матеріальні цінності, без урахування колишніх помилок, зокрема як 
представник українського народу, він приречений на загибель. 
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У цьому аспекті яскраво виділяється опозиція «свого / чужого» 
простору. На початку новели М. Хвильового Я, оглядаючи маєток, 
зізнається, що він там «чужа людина, бандит – за одною термінологією, 
інсургент – за другою» [5, 323], то й усе, що відбувається в будівлі, увесь 
новий спосіб існування асоціюється із темрявою. Ліричного героя 
охоплюють відчуття тривоги, туги, розпуки, нервування, внутрішній 
розклад, коли «мислі – до неможливості натягнутий дріт» [5, 323]. 
Протагоніст відчуває себе «чужим» і в компанії чекістів, яка ще лякає 
його, вибиває із відчуття рівноваги своєю хижістю й жадобою крові. Однак 
наприкінці твору, принісши матір у жертву ідеї революції, він 
перетворюється із «зацькованого вовка», «нікчеми <…>, яка віддалася на 
волю хижої стихії» [5, 326]  на одного зі «зграї голодних вовків» [5, 337], 
«свого» у ЧК. 

Головний персонаж новели «У лещатах романтики» болісно 
намагається відчути себе одним із повстанців, «своїм» на своїй території. 
Він образливо сприймає, що Тагабат, подібно до інших у його місті, і досі 
називає його «Бандерложком», пам’ятаючи, що він – виходець із Західної 
України. «А я тут, я свій. Я сєпар. Ті, «визволителі», мене теж так 
називають, отже я свій, не бандерлог, сєпар, повстанець, що бореться за 
світлу комуну» [1, 80], –  пояснює він свою позицію. Протилежним у творі 
є вимір топосу Вітчизни, що проходить через рецепцію матері 
протагоніста, яка шиє національні прапори та згадує голоси предків. Однак 
зміст опозиції «свій / чужий» кардинально змінюється до кінця новели. 
Ліричний герой, що намагається придушити патріотичний бунт місцевого 
населення, усвідомлює, що на «своїй» території повстанці, сепаратисти, 
все одно «чужі». Жертвою цього непорозуміння стає його власна матір, що 
згоріла, намагаючись витягти українські прапори з полум’я, влаштованого 
сином. За те, що спробував врятувати її, протагоніст був розстріляний 
сепаратистами. Тож логічним завершенням твору є фраза «А за кілька 
годин у місто увійшли наші» [1, 83], у якій «своїми» вже вважаються 
українські збройні сили, вороги повстанців.  

Отже, часопросторова організація новел М. Хвильового та 
О. Деркачової сприяє розкриттю глибинного змісту обох творів. Митці 
намагаються осмислити історичні події, що розкололи народ України, 
через призму розірваної свідомості одного персонажа, революціонера, 
повстанця, охопленого романтичною ідеєю побудувати краще життя у 
своїй країні. Якщо для протагоніста твору М. Хвильового це була спроба 
змінити закони буття, що вимірювалась у всесвітньому масштабі і 
сприймалася як закономірний черговий виток історії, то бунт ліричного 
героя О. Деркачової досить локалізований, спрямований на відновлення 
соціальної та історичної справедливості. Це позначається на особливостях 
побудови хронотопу художніх текстів письменників: історичного, 
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романтичного, психологічного тощо, та семантичній парадигмі 
аналізованих опозицій. Об’єднує обох письменників прагнення показати 
особистість на піку емоцій, коли час і простір втрачають свої координати, а 
кожна невдача сприймається як вселенська катастрофа. 
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