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ПРОСТОРОВІ МОДИФІКАЦІЇ У РОМАНАХ 
ІРИНИ ВІЛЬДЕ «СЕСТРИ РІЧИНСЬКІ»  
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Оксана ОГУЛЬЧАНСЬКА, Марія БУДКО (Мелітополь) 

У статті розглянуто модифікації простору романів І. Вільде «Сестри Річинські» 
та Т. Драйзера «Оплот» у порівняльному аспекті. Художній простір залежить від 
внутрішнього наповнення твору, він втягується у плин часу, сюжету, історії, таким 
чином зображуються події, що відбуваються в різних місцях. Цей прийом творення 
простору є характерним для великих епічних творів, зокрема для сімейних романів-
хронік. Також у статті сфокусовано увагу на функції синхронних за часом та 
розрізнених локативно подій, що відтворюють широку панораму суспільства та 
передають загальні умонастрої доби. Дискретність простору, що в обох романах 
реалізується здебільшого через подорожі, передається суб’єктивним сприйняттям 
простору. Особливу увагу приділено локусу родинного будинку 
та «чужому простору».   

Проаналізувавши  модифікації простору у романах, доходимо висновку, що 
простір є сюжетотворчою категорією.  

Ключові слова: роман, порівняльний аспект, хронотоп, простір, просторові 
модифікації. 

 
В останні роки актуальними стали дослідження порівняльного 

характеру. Адже компаративний аналіз творів вітчизняних та зарубіжних 
митців дає змогу наголосити індивідуальних рисах стилю письменників.  

Т. Драйзер та І. Вільде є представниками літератур різних континентів 
та культур, проте їхні твори мають типологічну спорідненість, що з 
погляду порівняльного дискурсу становить дослідницький інтерес. 
Різноаспектному порівняльному дослідженню творів Т. Драйзера «Оплот» 
та І. Вільде «Сестри Річинські» присвячено статті О. Дудар. Порівнюючи 
твори за жанровою семантикою, дослідниця дійшла висновку, що роман 
Ірини Вільде «Сестри Річинські» зовнішньо, за сюжетотворчими 
чинниками, змістом,  саморефлексіями  головних героїв є соціально-
психологічним, як і «Оплот»  Теодора Драйзера, що є сімейною хронікою з 
рисами соціально-психологічного роману [5, 65].  
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У роботі, присвяченій текстовій інтерференції романів І. Вільде 
«Сестри Річинські» та Т. Драйзера «Оплот», О. Дудар проаналізувала 
взаємини між мовленням автора, наратора, текстом персонажа, та 
зосередила увагу на явищі інтерференції тексту [6]. Також у 
порівняльному аспекті дослідниця розглянула систему конфліктів 
вищезгаданих сімейних романів та дійшла висновку, що буття особистості 
у художньому дискурсі розвивається у двох площинах: внутрішній (світі 
переживань, мрій та роздумів) та зовнішній, яка реалізована у контакті зі 
світом [8, 108]. Зазначено, що такі подібності та відмінності між творами 
реалізуються у розв’язанні конфлікту, що є найпопулярнішим у 
реалістичній літературі ХХ ст. – конфлікту між особистістю та 
суспільством. Стосовно порівняння часопросторових особливостей, 
О. Дудар звертає увагу на широке використання ретроспекцій в обох 
творах, що слугують засобом відтворення глибини образів, увиразнюють 
ідейний пафос роману, а відтак уяскравлюють психологічну 
характеристики образів [7].  

У «Сестрах Річинських» синхронні за часом події мають відмінні за 
розташуванням локації, оскільки мова в романі йде не лише про перипетії 
в родині Річинських, а й про соціальні процеси, що відбувалися в 
суспільстві: «Теперішнє зниження голодної зарплати мас … показує, що 
зрівноважити бюджет хочуть коштами тих мас» [2, 16]; активна 
громадянська позиція тогочасної інтелігенції щодо соціальних перетворень 
у суспільстві: «преосвященний категорично виступав проти націоналізму 
серед молоді» [2, 9]. І. Вільде не оминула увагою й еволюцію національної 
свідомості під вагою іноземних (польських) впливів, які є яскравим 
репрезентантом умонастроїв доби: «кажуть тобі «польський Львів» – ти 
повинен ненавидіти українця і єврея, мусиш боронити польську 
окупацію» [2, 16]. Часто в романі авторка зображує події, в яких члени 
родини Річинських не грають головних ролей, а виступають у них як 
придаткові другорядні постаті, творці ситуацій: «Якби господь посилав 
бідним людям такі похорони, як у Річинських, бодай раз на місяць, то ще 
можна було б якось звести кінці з кінцями» [1, 75]. Такі просторові 
«відступи від теми» мають подвійне значення: по-перше, зображення 
різних прошарків населення допомагає зрозуміти епоху, соціально-
політичну обстановку, причини подій, що відбуваються в творі; по-друге, 
за рахунок висвітлення локусів, що не мають прямого стосунку до 
головних персонажів, розширюється простір твору, таким чином 
складається враження цілісної картини світу, в якій родина Річинських не є 
центральною, винятковою, а скоріше, однією з тисяч подібних.  

В «Оплоті» просторові паралелі зустрічаються набагато рідше і в 
менш розмаїтому вигляді. Письменник надає перевагу хронологічному 
перебігу подій, в якому органічно чергуються просторові координати. Така 
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послідовність оповіді призводить до того, що автор надає перевагу подіям, 
які запрограмовані наперед, тобто заздалегідь готує читача до нових 
сюжетних колізій: «Этой услуге суждено было сыграть в жизни Руфуса и 
его семьи большую роль» [4, 4]; «Занятия привели к тому, что Солон 
впервые стал задумываться о девушках» [4, 22].  

Дискретність простору, що виражається у миттєвій зміні локативних 
координат, в обох творах здебільшого пов’язана з переїздами персонажів з 
одного місця на інше. В «Оплоті» детальне зображення проміжного 
простору опущено або репрезентовано не докладним описом, а лише 
окреслено за допомогою окремих деталей, які для автора є найвагомішими. 
Усе інше читач домальовує власною уявою.  

І. Вільде приділяє велику увагу внутрішнім станам своїх героїнь, тому 
процес подорожі передано через суб’єктивне сприйняття простору: «В купе 
спираю  голову, щоб позбутись тягаря власного тіла і засинаю. Але це не 
сон» [3, 78]; «Поїзд спізнився і це непокоїло Зоню. Була забобонна. Цю 
дрібну невдачу віднесла на рахунок свого візиту до Ясінського» [2, 198]. 
Таким чином, проміжний простір в «Сестрах Річинських» є не просто 
процесом переміщення між топосами, він виконує роль рефлексії 
персонажа, оцінки його місця у старому просторі та самовизначення в 
новому. 

На особливу  увагу заслуговує локус родинного будинку, що є 
основним місцем дії для обох романів. У Т. Драйзера історія та стан 
будинку нерозривно пов’язані з генерацією Барнсів. Їхній маєток є не лише 
локацією розвитку подій, а й мовчазним співучасником найважливіших 
подій у житті сімейства: саме тут відбувається знайомство Солона та 
Бенішії, народження їхніх дітей, смерть та похорони старійшин роду і т. ін. 
Протягом всього твору автор повсякчас повертає читача до одних і тих 
самих місць, акцентуючи увагу на швидкоплинності людського буття на 
фоні вічної природи. Так, місток через річку Левер-крик, що знаходиться 
поза маєтком Барнсів, є місцем багатьох подій: переїзд родини Барнсів до 
нового помешкання («Мостик этот давно сгнил и обвалился» [4, 8]); 
освідчення Солона Бенішії у коханні («Солон направился к мостику, где он 
сказал Бенишии, что любит ее» [4, 47]); воз’єднання родини («… сестры 
вышли побродить над Левер-криком; эти месяцы очень сблизили 
их» [4, 205]). 

Показовим є різкий контраст у зовнішньому розкішному вигляді 
будинку («шестьдесят акров земли и большой двухэтажный дом с 
красивой флорентийской кровлей» [4, 6]) та атмосферою квакерської 
простоти та  скромності, що панувала у маєтку («…вид вполне «в духе 
Барнсов»: простота и строгость во всем. Кругом царила тишина» 
[4, 161]). Простір у середині садиби не змінюється з роками; ні 
умеблювання, ні сімейні традиції на цій території не зазнають змін, не 
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зважаючи на новий час, який модифікує абсолютно все поза межами 
маєтку. Емотивне навантаження простору мінімальне, як і у людей, що 
населяють його, тобто в «свій» простір Барнси не вносять ніяких змін, які б 
свідчили про прояв індивідуальності персонажів. Абсолютним антиподом 
Барнсів є Річинські. 

Маєток Річинських є більш мобільним, адже він іде в ногу з часом, як 
і його мешканці. Внутрішнє умеблювання будинку відповідає як вимогам 
моди так і традиціям сім’ї: «Діти» Антона Монастирського займають 
собою цілу стіну. У розміщенні картин була вишуканість, підказана 
почуттям естетики» [1, 208]. Про характер багатьох персонажів, їхні 
смаки та уподобання ми дізнаємося з деталей інтер’єру, який змінюється 
протягом усього роману, репрезентуючи собою майновий стан родини 
Річинських, який змінювався від заможного марнотратства до крайньої 
бідності. У цьому випадку простір є композиційним чинником, що впливає 
на подальші перипетії роману. Важливими для розуміння твору є не лише 
зовнішні зміни у просторі, а й рефлексії персонажів, викликані цими 
модифікаціями, що далі даватимуть поштовх до нових подій, зумовлюючи 
тим самим розвиток сюжету: «Вам знайоме почуття, коли здається, що 
життєвий простір, навіть повітря, звужується?.. Звужується так, що 
виникає враження: ще трохи — і ви задушитесь» [1, 179]. Таким чином, 
ми можемо говорити про простір як сюжетотворчу категорію, а не просто 
як антураж до зображуваного у творі. 

Зростання дітей неодмінно призводить до розширення сфери 
побутування родини, переїзду в нові помешкання у зв’язку з навчанням, 
одруженням, пошуком нових перспектив та кращої долі. Зазвичай «чужий» 
простір викликає стрес та дискомфорт. Так, наприклад, Катерина відчуває 
ворожість та холод нової оселі, в яку переїхала з чоловіком («Все до того 
необжите, що навіть ліжко, на якому лежить Катерина з чоловіком, 
чужиться до них» [2, 2]), навіть Олена, що досить довгий час прожила у 
місті, досі не може віднайти своє місце у ньому та тужить за селом 
(«Молоді й старі були схожі одне на одного, але для неї залишились 
чужими» [1, 6]), а Ольга взагалі не мислить свого життя поза стінами 
отчого дому: «мала господинька ніколи не покинула б їмосці» [3, 264].  

Таке негативне ставлення персонажів до «чужого» простору  виникає 
внаслідок виходу з зони комфорту та потреби у зміні поведінки, звичок, 
інколи навіть світогляду. Проте у романі Ірини Вільде «чужим» простором 
для деяких персонажів можна назвати власний дім. Наприклад, Зоня 
Річинська знаходить своє місце поза межами батьківського дому, подалі 
від родини та знайомих. 

Таку ж саму ситуацію помічаємо і в романі Т. Драйзера «Оплот». 
Ніхто з п’яти дітей Барнсів не вважав батьківський будинок «своїм» 
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простором. Кожен у доступний йому спосіб намагався покинути родинний 
маєток у пошуках кращого життя. 

Отже, порівнюючи просторові модифікації романів І. Вільде «Сестри 
Річинські» та «Оплот» Т. Драйзера, робимо висновок, що простір в обох 
романах є сюжетотворчою категорією. Введення у розповідь побічних 
локативних ліній має на меті розширення простору твору, таким чином 
досягається ефект панорамності та цілісності картини світу. Розширене 
таким чином поле твору дає можливість автору показати соціально-
політичне, національно-історичне тло зображуваних подій.  
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СВІЙ/ЧУЖИЙ ХРОНОТОП У РОМАНІ ЕРІХА МАРІЇ 
РЕМАРКА «ЧАС ЖИТИ І ЧАС ПОМИРАТИ» 

Оксана ОГУЛЬЧАНСЬКА (Мелітополь) 

Стаття присвячена аналізу свого/чужого хронотопу у романі Еріха Марії 
Ремарка «Час жити і час помирати». Хронотоп є невід’ємною складовою 
художнього тексту. Аналізований твір має чітко окреслені часопросторові 
координати. Зосереджено увагу на ключових різновидах (варіаціях) хронотопу 
роману Еріха Марії Ремарка «Час жити і час помирати»: хронотопи власне міста 
Верден, бомбосховища, ресторану, школи, церкви, будинку Елізабет, будинку 
Альфонса, будинку і саду сім’ї Вітте. Досліджено поліфункціональність хронотопу.  

Ключові слова: час, простір, персонаж, роман, конфлікт, характер. 
 

Хронотоп – невід’ємний компонент побудови індивідуально-
авторської картини світу письменника, що несе у собі жанроутворюючу і 
сюжетоутворюючу функції. Він зміцнює внутрішні закономірності твору 
[7, 6]. Також хронотоп дає змогу  глибше проаналізувати світоглядні 
позиції автора, його естетико-культурні принципи; заглибитися у 
характери персонажів, поліаспектно дослідити засоби зображення їхнього 
внутрішнього світу.  

Зважаючи на те, що часопросторові координати роману на сьогодні 
проаналізовані недостатньо, вважаємо за потрібне зупинити свою увагу на 
функціонуванні свого / чужого хронотопу, погоджуючись із 
Н. Копистянською, яка вважає поділ хронотопу на свій і чужий однією з 
головних ознак індивідуалізації персонажа [1]. Ґрунтовністю дослідження 
часопростору роману «Час жити і час помирати» відзначаються праці 
Н. Маланія [2; 3; 4; 5]. Так, цілком слушним видається спостереження 
науковця щодо взаємопереходу одного простору в інший: «При 


