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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 
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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 
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текстовому аналізі враховується явище взаємопереходу від одного 
простору в інший. Це передусім зумовлено специфікою досліджуваних 
текстів, динамічністю сюжету, постійному переміщенню героїв у межах 
різноаспектного художнього простору романів про Другу світову війну» 
[4, 11].   

Роман має чітко окреслені часопросторові координати. Автор 
повсякчас звертає увагу читача на місце, де відбуваються події 
(здебільшого узагальнено – Росія; німецьке місто, батьківщина головного 
персонажа, Верден). Перші шість розділів книги присвячено детальному 
опису жахіть війни, конкретизації стану фашистської армії: «Десять днів 
тому полк відвели з фронту на відпочинок. Але росіяни наближались. 
Фронт пересувався щодня. Вони наступали вже кілька місяців. А полк 
кілька місяців відходив» [6, 37]. Головний персонаж, Ернст Гребер, з 
радістю їде у відпустку, очікуючи побачитись із батьками, забути хоча б на 
три відведені йому тижні про вбивства і руйнування. Проте зі зміною 
просторових координат не змінюється загальна картина руйнувань. 
Усвідомлення того, що війна не оминула й його рідне місто, приходить до 
Ернста раптово: «… Він зупинився. Цей дим був не з димаря і не від 
багаття; так пахло згарище» [6, 61]. З цього моменту поступово 
відбувається усвідомлення військовим того, що ця війна не є священною і 
правильною, як їх переконувало керівництво, – це безжальна, загарбницька 
війна, з якої вони вийдуть переможеними і зломленими морально. 

У творі можна виокремити такі ключові різновиди (варіації) 
хронотопу, як: хронотопи власне міста Верден, бомбосховища, ресторану, 
школи, церкви, будинку Елізабет, будинку Альфонса, будинку і саду сім’ї 
Вітте.  

Письменникові вдалося переконливо змалювати трансформацію 
світоглядних позицій персонажа, послуговуючись чітким розмежуванням 
свого / чужого часопростору. Гребер уже не відчуває рідне місто своїм 
мікрокосмом, зруйновано і будинок, в якому мешкали батьки. Роман 
побудований таким чином, що головний персонаж упродовж трьох тижнів 
шукає своїх батьків, повсякчас повертаючись до згарища. З усвідомленням 
того, що все, що робить німецька армія, – злочин перед людством, 
відбувається і заміна свого простору (міста, вулиці, на якій жив Ернст, 
зруйнованого будинку батьків, школи, церкви) на чужий (той, який він, як 
йому здавалося, залишив далеко поза межами батьківщини). І, навпаки, 
чужий часопростір перетворюється на свій. Такою, наприклад, є квартира 
Елізабет, незважаючи на те, що дівчині довелося мешкати по-сусідству з 
ярою прихильницею ідей Гітлера. Ернст почуває себе своїм у помешканні 
Елізабет, адже вони закохані, у них подібні погляди на важливі події, що 
відбуваються у світі: «Після стількох років, проведених поруч зі смертю, 
вино було не лише вином, срібло не лише сріблом, музика не лише 
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музикою, і Елізабет не лише Елізабет. Все це були символи іншого життя, 
життя без убивств і руйнувань» [6, 134].  

Бомбосховище є ще одним із важливих просторів роману. У творі 
змальовано два бомбосховища. Вперше автор згадує про нього у момент, 
коли Гребер знаходиться в кімнаті Елізабет. Для підкреслення найвищого 
напруження моменту Е.М. Ремарк подає слухові і зорові образи, що 
доповнюють картину повітряного нальоту: «Завивання сирени підганяло 
їх. Воно заповнило все – кімнату, коридор, передпокій, сходи. Воно 
відбивалося від стін, зливалося з власною луною, і тепер долинало з усіх 
кутків» [6, 89]. Людина у такий момент перестає бути індивідуальністю: 
страх і жах перетворюють її на один із механізмів великого натовпу, що 
«чорною лавою сповзав темними сходами вниз і зникав під землею» 
[6, 90]. Цей простір, як підтверджує далі й сам автор («життя під землею 
було вже налагоджене» [6, 90]), уже давно із чужого перетворився на свій 
для багатьох людей, яким часто саме тут доводиться рятуватися. 
Вимушеність прийняти цей простір як свій прочитується по страху і 
відчаю в очах людей, які потрапили під землю. Для Елізабет 
бомбосховище не стало тим притулком, де вона могла б почуватися у 
безпеці. Вона бачила в ньому не порятунок, а могили. Замкнений, але 
безпечний, простір вона готова змінити на відкритий, ворожий, аби лише 
замість глухих стін побачити небо. Письменник акцентує на тому, що 
зовнішній вигляд дівчини змінюється разом з тим, як вона залишає 
бомбосховище: «З кожним кроком Елізабет ставала іншою. Це скидалося 
на пробудження після летаргії. Тіні під очима зникли, бліде обличчя 
порум’яніло, на волоссі з’явився мідний полиск, шкіра знову стала тепла і 
м’яка. До дівчини повернулося життя – ще гарячіше, повніше, ніж досі, 
життя, не втрачене, дорожче і яскравіше ще й тому, що повернулося воно 
лише на якийсь час» [6, 92].  

Наступного разу Гребер і Елізабет потрапляють до іншого 
бомбосховища, що знаходиться під готелем, у ресторані якого вони 
вечеряли. Незважаючи на те, що це бомбосховище було розраховане на 
людей з вищого прошарку суспільства, саме тут сталася трагедія: стіни, 
стеля не витримують під час повітряного нальоту. «Щось кололося, 
дзвеніло, сипалося, падало. Тріщало, немовби велетенська лапа накрила 
підвал, кинула його у вакуум і почала виривати в людей шлунки й легені 
та вичавлювати з жил кров» [6, 157]. 

Ідилічним і на певний час своїм є простір готелю сім’ї Вітте. Коли 
Ернст вперше побачив квітучий сад і абсолютно цілий, неушкоджений, 
будиночок, він не міг у це повірити. Під час вечері з Елізабет у саду 
почалася повітряна тривога, проте ніхто не зрушив із місця, не намагався 
сховатися у бомбосховище. Здавалося, що це неможливо – зруйнувати таку 
ідилію і красу. Таким чином, чужий простір стає (знову на певний час) 
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своїм, адже і Ернст, і Елізабет почуваються захищеними, відчувають 
спокій. 

Отже, проаналізувавши декілька прикладів хронотопу, можна 
зазначити, що ідентифікація часопростору як свого або чужого залежить 
від внутрішнього світу персонажа (радше, від трансформацій, що 
відбуваються у внутрішньому світі), від його реакції на зовнішні події. 
Автору вдалося переконливо наголосити, що повернення у свій 
часопростір під час війни неможливе. 
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У статті розкрито основні характеристики хронотопу як площини, де 
відбуваються сюжетоутворюючі події. Розкрито зміст та особливості поняття 
«творчий хронотоп». Автор статті зауважує, що для М. Хвильового акт писання 
текстів є особливим ритуалом, який полягає у кодуванні слів, понять, образів. 
Однією з центральних точок цього процесу є гра фонемами, яка дозволяє не тільки 
описати персонажів, але й схарактеризувати їх внутрішній світ. Подібний прийом 
призводить до множинності варіантів прочитання авторських кодів, що 
підтверджує тезу стосовно впливу читача на зміст твору. Окремо автор статті 
зупиняється на розкритті хронотопічного значення прийому, який М. Хвильовий 
називає «запах слова», а також на властивій новелам письменника елімінації знаків, 
фрагментів тексту. Усі описані прийоми перебувають у центрі формування 
«творчого хронотопу» М. Хвильового. 

Ключові слова: хронотоп, творчий хронотоп, містичний дискурс, код тексту, 
слово, читач, діалог , «запах слова». 

 
На початку ХХ століття у зв’язку з численними науковими 

відкриттями відбувається суттєва зміна уявлень про картину світу, що, у 
свою чергу, кардинально впливає на естетику рецепції художніх творів. 
Зокрема, виникає новий підхід до розуміння простору й часу та їх 
залежності від змістового наповнення, що згодом було означено поняттям 
хронотопу, яке завдяки роботам Михайла Бахтіна стає літературознавчою, 
мистецтвознавчою та естетичною категорією.  

Дослідник наголошує на тому, що хронотоп у художньому творі 
відіграє стрижневу роль, оскільки перебуває у центрі формування й 


