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ОСОБЛИВОСТІ ЧАСОПРОСТОРУ МІСТИЧНОГО РОМАНУ  
ДАРИ КОРНІЙ І ТАЛИ ВЛАДМИРОВОЇ “ЗОЗУЛЯТА ЗИМИ” 

 

Роман ―Зозулята зими‖ (2014) став першою спільною роботою львівської письменниці Дари 
Корній та запорізької авторки Тали Владмирової. Це своєрідний творчий експеримент для обох 
майстринь слова, оскільки не вписувався у традиційні форми і жанри, в яких вони себе 
зарекомендували раніше. Так, Дара Корній відома як авторка романтичного фентезі (хоча її твори 
часто відносять і до різновиду міського фентезі). А Тала Владмирова працювала з малими прозовими 
формами містичного й міфологічно-казкового характеру. Тож їх поєднала любов до містики та 
заглибленість у фольклор і міфологію українців, їх прадавні й сучасні вірування, звичаї і традиції, 
намагання відстежити, як теперішнє порушення духовних основ впливає на існування людства. 

З цього погляду, твір ―Зозулята зими‖ дійсно є яскравим прикладом містичного роману, 
зразком міського фентезі. Багато в чому подібне розуміння жанру залежить від часопросторових 
особливостей цього художнього тексту. Зокрема, хронотоп як одну із ключових ознак жанрового 
розрізнення фантастичних текстів, слідуючи за теорією М. Бахтіна, пропонує Н. Ситник. Вона 
зауважує, що в основі таких різновидів фантастики, як фентезі, чарівна казка чи наукова 
фантастика, лежить єдність із міфом, для якого ―аура ―поза-часовості‖ є спробою глобального 
пояснення світу‖ [5, 139].  

І справді, у самому романі немає чіткої вказівки на час і місце дії – вони окреслені досить 
схематично: провінційне містечко напередодні Нового року. Саме там головні персонажі твору 
починають бачити ―напівпрозорих‖ дітей, які щезають одразу після загадкових ―нещасних 
випадків‖ із ―сильними світу цього‖, що завершувались загибеллю останніх. У цьому місті на межі 
старого й нового року (на чому неодноразово наголошується в тексті) одночасно опиняються і 
намагаються врятувати його жителів непрóста Руслана, що має надприродні здібності, спадкова 
відьма Тетяна та її тітка, вампірка Інна, а також директор детективного агентства ―М.А.Г.‖ Арсен, 
―спеціаліст по чортівні‖ [2, 160]. На противагу їм діють потерчата, що спілкуються з живими 
дітьми й дорослими, як реальні істоти, та, власне, головна винуватиця всього, що відбувається, – 
володарка різнокольорових очей, Георгіна-Марина, якій вдалося за допомогою чорної магії 
воскресити померлу сестру та дозволити душам загиблих дітей ―мститися‖ дорослим за 
жорстокість і байдужість. Авторки наголошують, що це урбаністичний простір так впливає на 
людей, ―місто-монстр‖ [2, 152]. Говорячи про байдужість взагалі, вони апелюють до сучасності, 
підкреслюючи, що проблема не зникає – вона лише розростається і призводить до все більш 
трагічних наслідків. ―…вампіри, відьми та потерчата не такі страшні, як реальність, яка тут 
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напрочуд впізнавана, й настільки звична, що більшість із нас покірно сприймає її як абсолютне 
зло‖ [4, 5], – зауважує Г. Пагутяк у своїй передмові до твору. 

У просторовій структурі аналізованого художнього тексту можна відзначити й типовий для 
літератури фентезі ―принцип двосвіття‖ (Н. Ситник): це світ реальний, в якому діють персонажі, 
міський простір, та магічний, повʼязаний із потойбіччям, звідки й прийшли потерчата. Авторки 
підкреслюють, що обидва світи – дійсний та міфологічний – органічно співіснують, однак не варто 
переступати межі, щоб не порушити світовий порядок. ―Інна (вампірка. – А.З.) та Олег – то 
паралельні світи, які, як відомо, не перетинаються. Чи все ж перетинаються?‖ [2, 173] – 
замислюється головна героїня твору Руслана, що рятує місто. 

Своєрідним місточком між згаданими площинами є хатинка в лісі, про існування якої 
Руслана дізнається з малюнка померлої художниці Єви. Саме тут, у зовні привітному, теплому й 
затишному будиночку, Георгіна тримала живих дітей і потерчат, за допомогою яких ―чистила‖ 
місто від конкурентів. Згодом ця хатинка отримала назви ―розплідник‖, ―Обитель зла‖, що 
―кишить привидами‖, ―живий‖ дім‖ та ін. Персонажі мають здійснити безліч ритуалів, щоб нарешті 
зачинити двері в потойбіччя, куди Єва забрала душі померлих малят, і навести лад у місті й у 
своєму житті. У часовому плані важливим постає той факт, що дія відбувається взимку. 
Переддень Нового року – це час, коли можна підбити підсумки минулого та означити перспективи. 
Це розуміють і головні персонажі роману. ―Місток між старим і новим роком? Міст, яким не 
можна піти назад? Так, здається, Руслана казала?‖ [2, 171] – розмірковує Олег, який теж 
опинився у списку приречених на загибель від дітей, зображення яких не фіксують камери.  

Сам концепт ―зима‖ тут постає багатозначним. По-перше, це й реальна пора року, оскільки 
протягом роману постійно сипле сніг, не даючи щось чітко розгледіти, приховуючи стежку до 
хатинки-розплідника, знесилюючи людей, які мають долати холод, застуду, важку дорогу тощо. 
По-друге, це й позачасове відчуття внутрішнього холоду людиною від збайдужіння, відсутності 
любові й турботи з боку інших. Урешті – мертвий холод загиблих дітей, що на фоні снігу через 
свою ―напівпрозорість‖ стають невидимими, а тому безкарно виконують доручення ―Снігової королеви‖ 
зі зневажливим і злим виразом обличчя. ―Зима, – пояснюює Руслані вампірка Інна, – це час для 
тих, кому байдуже до стужі‖, тож ―трапляється чимало того, що неможливо влітку‖ [2, 103–104].  

Однак, незважаючи на превалювання ознак фентезі, навряд чи можна настільки чітко дати 
визначення жанру твору ―Зозулята зими‖, оскільки відсутня детальна розробленість Вторинного 
світу, розгалужена система назв і предметів, що його складають; сам пошук, або квест, є нечітким 
і нагадує радше намагання персонажів вижити у боротьбі зі злом, бути виключеними зі ―списку 
приречених‖, аніж прагнення отримати заслужену винагороду, що є типовим для фентезійної 
літератури [1, 121]. Та й зауваження в анотаціях, що це гостросюжетний роман, ―химерна, 
загадкова, зовсім не казкова зимова історія‖ [2], а також детективна складова твору, дозволяють 
віднести його до розряду містичних трилерів. У творі постійно нагнітається почуття тривоги, 
тремтіння, очікування невідомого, жахливого, тим більше, що змальована ціла серія загадкових 
убивств. Напруга в художньому тексті викликана як готичними елементами, так і досить 
динамічними сценами боротьби із потойбічними силами зла. До того ж, акцент робиться на 
соціально-філософських проблемах, тож більше уваги приділяється витокам злочину, ніж його 
розв‘язанню, при обов‘язковій орієнтації на сучасність, що також властиве жанру трилера [3]. Не 
випадково Г. Пагутяк у своїй передмові до роману згадує принагідно С. Кінга та Д. Кунца. 

Отже, часопростір роману ―Зозулята зими‖ є одним із чинників його жанрової характеристики, 
ураховуючи його умовність і типову для жанру фентезі анатомію світобудови. Перспективою 
подальших літературознавчих досліджень твору може стати аналіз його як зразка варіації 
детективного жанру (зокрема, трилера) в поєднанні з містикою чи фантастикою. 
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ТРАКТУВАННЯ ОБРАЗУ ―БЛАГОРОДНОГО РОЗБІЙНИКА‖  
У НАРИСІ Г. КВІТКИ-ОСНОВ‘ЯНЕНКА ―ПРЕДАНИЯ О ГАРКУШЕ‖ І ДРАМІ ―ГАРКУША‖ О. СТОРОЖЕНКА 

 

Ідея народу, його минулого, сучасного і майбутнього, по-своєму відбиваючись в естетичному 
світі кожної літератури, виступає у слов‘янських народів центральною. Вона визначає усвідомлення 
нацією, з власною історією, культурою, звичаями. В українському романтизмі суспільно-економічні 
і національні проблеми бачилися крізь призму історичного минулого, де основним ідеологічним й 
естетичним джерелом була народна творчість.  

На початку ХІХ століття преромантизм як проміжна ланка між літературними напрямами – 
просвітительським реалізмом і романтизмом – простежується в окремих творах І. Котляревського, 
Л. Боровиковського, А. Метлинського, М. Костомарова, Т. Шевченка. Проблема преромантизму як 
особливого явища в українській літературі аналізована у працях Д. Чижевського, М. Яценка, 
П. Хропка, В. Івашківа, Є. Нахліка, І. Лімборського. Метою нашого дослідження є компаративний 
аналіз драматизованого нарису Г. Квітки-Основ‘яненка―Предания о Гаркуше‖ і драми О. Стороженка 
―Гаркуша‖ з погляду концепції преромантичного твору, характеру романтичного ―благородного розбійника‖.  

Необхідною умовою преромантичних творів було звернення письменників до історичного 
минулого. Крім того, позаяк преромантизм  увібрав у собі ознаки просвітительського реалізму, то 
у преромантичних творах знайшла відображення думка просвітників, що майбутнє залежить від 
перемоги розуму. Ця провідна теза акумулюється у драматизованому нарисі Г. Квітки-
Основ‘яненка ―Предания о Гаркуше‖ (вперше опубліковано у 1842 році в журналі ―Современник‖). 

Звернення письменника до образу розбійника Гаркуші було не випадковим. Український 
фольклор, зокрема, легенди, перекази, прислів‘я і приказки, здавна захоплювали Г. Квітку. Надсилаючи 
П. Плетньову рукопис нарису ―Предания о Гаркуше‖, він указував на розповіді знайомих йому 
людей, котрі ще пам‘ятали Гаркушу, як на одне з найважливіших джерел свого твору [2, т.8, 255]. 
Семен Гаркуша – колишній запорожець, котрий прославився своїми грабунками у кінці 1770-х – на 
початку 1880-х років. Історики підкреслюють, що його енергія, розбірливість і винахідливість у 
виборі об‘єкта грабунку, допомога пригніченим привертали до нього селян і допомагали успіху 
його справ. Історичний Гаркуша до кінця лишився нескореним. Квітка, не поділяючи радикальних 
засобів втручання в існуючі порядки, змушує свого Гаркушу дедалі більше сумніватися у 
правильності обраних дій і навіть шукати можливостей порозумітися з вищими правителями.  

Знаючи народні перекази про Гаркушу, Квітка показав його справедливим і щирим захисником 
бідних і скривджених, позбавленим честолюбства. Тут виявилася демократичність свідомості 
письменника, його добра обізнаність з існуючими зловживаннями, перед якими простий люд і 
навіть збідніле дворянство небезпідставно відчувають себе беззахисними. Але консервативність 


