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Передмова

Оксана Ковацька (Боярчук) ніколи не зупиняла-
ся на досягнутих наукових відкриттях, була сповнена 
новими креативними задумами. Після успішного за-
хисту кандидатської дисертації про експерименталь-
ну прозу 20-х років вона одна з перших перейнялася 
ідеєю висвітлити сутнісні особливості постколоні-
альної дійсності, відображені в сучасній українській 
художній літературі, на прикладах творів В. Шкляра 
і Є. Пашковського проаналізувати «архів» й синдром 
фобій постчорнобильської людини, шляхи його 
подолання, а також конфлікт людських цінностей  
з цивілізацією, означеною кризовими тенденціями. 
Особливого значення дослідниця надавала не так 
явищам техногенної кризи, як семантиці соціальних 
й національних колізій, що оголилися після Чорно-
бильської катастрофи й розвалу радянської систе-
ми, зумовлюючи посткомуністичні й постколоніальні 
травми, амбівалентну свідомість, неспроможну са-
моідентифікуватися.

Процеси соціального й психологічного переза-
вантаження людини тривалий час не могли вийти 
на шлях іманентного становлення, тому що її ско-
вувала традиція колоніальної залежності, комуніс-
тичної демагогії, яких непросто було позбавитися. 
Тому потрібна була критична точка, соціальний ви-
бух, здатний відкрити простір свободи, людської 
гідності й національної повноцінності. Таким став 
Майдан. Тому невипадково Оксана Ковацька об-
рала для аналізу неоднозначний роман «Записки 
українського самашедшого» Ліни Костенко, в якому  
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показано хворобливу душу постколоніальної люди-
ни, неспроможної знайти себе в собі і в соціумі. У та-
кому разі цілком виправданим стає небезболісне по-
вернення до етногенетичної та історичної пам’яті, до 
поновлення втрачених цінностей, що властиво прозі 
Т. Прохаська й Л. Кононовича. Утрата будь-якої час-
тини національного світу завдає йому непоправної 
шкоди, що переживає нині Україна у зв’язку з росій-
сько-українською війною, з анексованими Москвою 
землями Криму, Донеччини й Луганщини. Така «но-
восучасність», на думку Оксани Ковацької, достатньо 
відображена в публіцистичній інтерпретації О. Чупи 
(«Бомжі Донбасу»). У кожному разі актуалізовано 
проблему культурної ідентифікації людини, нації, со-
ціуму і відповідні їм значення, а не накладені на них 
чужорідні матриці, якими зловживає постколоніаль-
на семантика, схильна до підміни понять. Такий ма-
теріал Оксана Ковацька знайшла в есеїстиці Оксани  
Забужко. 

Дослідниця не тільки зауважувала тематичні, 
дискурсивні, історичні, філософські аспекти постко-
лоніальної літератури як  її жанрову специфіку, але  
і враховувала реалістичні, модерністські й пост-
модерністські стильові тенденції. Невипадковою  
в її наукових зацікавленнях з’явилася постать Анни 
Ярославни в аспекті імагінації, котра не втратила сво-
го сенсу і в постколоніальному просторі на перетині 
драматичних взаємин «свій»/«чужий», як і деформа-
ції мови як онтологічної категорії в пресі, підпоряд-
кованій ГПУ. 

Оксана Ковацька постійно переймалася про-
блемами української літератури в нових часопросто-
рових вимірах, уміла, знаючи віяння європейських 
методологій, не запобігаючи перед ними, бачити її 
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іманентний потенціал в контексті сучасності, прагну-
ла конструктивної циркуляції ідей, тому була актив-
ною як на польських , так і на українських теренах. 
Вона відчувала радість творчого лету, який, на жаль, 
обірвався…

Однак її спостереження, не систематизовані  
й не викінчені на підставі зрозумілих причин, не 
втратили своєї свіжості й конструктивності. Тому 
виникла ідея видати фрагменти аналітичних мірку-
вань Оксани Ковацької  в автентичному вигляді, без  
правок.

Юрій Ковалів  проф.,
лауреат Шевченківської премії





Ave, Ukraїna, 
morituri te salutant

Шановний читачу, дорога читачко, пропонова-
на Твоїй увазі книжка – це колекція статей Оксани 
Ковацької, викладачки краківського Ягеллонського 
університету, представниці тих україністів, для яких 
Україна стала не лише предметом дослідження, але 
і опікування, подібного до постави поляків під час 
відбудови Другої Речі Посполитої після 1918 року, – 
бажання діяти задля спільного добра та об’єднувати 
людей задля досягнення цієї мети. Формою забез-
печення такої цілі для Авторки стало зацікавлення 
різними напрямками літературознавчих студій, на-
самперед постколоніальною критикою та імаголо-
гією, вивчення питань травми та історичної пам’яті, 
мілітарного дискурсу, категорії покоління, питання 
ідентичностей.

Великий смуток від втрати Оксани, професій-
ної викладачки, прекрасної людини, дружини, мами 
і подруги. Книжка, яку Ти тримаєш в руках, є лише 
причинком до теми; вона писалася у складний і на-
пружений період народження та материнського 
опікування двома чудовими дітьми – Анджеєм і Ге-
леною. Свої наукові інтереси Авторка планувала 
зреалізувати і розвинути в докторській (габілітацій-
ній) роботі, застосовуючи теоретичне обґрунтування 
з урахуванням нових матеріалів і методів, не лише 
вузько літературознавчих, але і загальних філософ-
ських. Показово, що керівництво кафедри, на якій 
працювала Оксана, не виявляло помітного заці-
кавлення та сприяння в дослідженні згаданих тем.  
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Кафедри з українознавчим спрямуванням. Ця обста-
вина підводить до висновку: Україна в рецепції, що 
постає у цій книжці, потрібна людям, які не бояться 
бачити її сильною, а не на смітнику історії.

Потенціал Оксани як літературознавиці не був 
зреалізований уповні. Те, що вона могла й хотіла 
створити, залишиться у сфері небуття. Нам, упоряд-
никам-редакторам, поталанило знайти перший та 
єдиний варіант цієї книжки, що у чернетковому ви-
мірі втілює задум Авторки, а саме містить назву, по-
рядок статей та напрямки доповнення книжки. Тож 
нам залишалося зберегти риси авторського стилю, 
скоригувавши лиш окремі фактичні дрібниці, як-от 
неточності у цитатах чи посиланнях, зрідка – у мов-
них зворотах. 

На жаль, фіналізація наміру, вивершення книж-
ки трагічно обірвалося. Структура, згідно з проміж-
ним замислом, мала включати вступ, сім розділів, ви-
сновки та список використаних джерел. Ідеться про 
такі складові основного тексту: розділ I. «Постчор-
нобиль: синдром і поборювання» (у двох частинах: 
«Цяткування нуклеарного дискурсу у “Ностальгії” Ва-
силя Шкляра» та «Постчорнобильський архів Євгена 
Пашковського»), II. «Покоління двох Майданів у по-
шуку суб’єктності» («Майдан у “Записках українського 
самашедшого” Ліни Костенко: від топосу до цінності» 
та «Альтернативний неотрадиціоналізм: між нативіз-
мом і вестернізацією»), розділ III. «Досвід повторного 
закорінення» («Одомашнення простору у “Непро-
стих” Тараса Прохаська» та «Зцілення пам’яттю: “Тема 
для медитації” Леоніда Кононовича»), IV. «Від пост-
комунізму до новочасності» («У пошуках утраченого 
Сходу: “Бомжі Донбасу” Олексія Чупи» і «Побачити 
Іншого (“10 слів про вітчизну” О. Чупи)», V. «Питання 
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культурної ідентичності в есеїстиці Оксани Забужко», 
VI. «Подолання негативного імагінарію (До репре-
зентації постаті Анни Київської)» і, нарешті, VII. «Ви-
світлення мовних питань в українській пресі: Прак-
тика “Г[азети] п[о]-у[країнськи]”».

Як бачимо, пропонований у цьому виданні зміст 
не включає відразу декілька із планованих частин, 
які не були написані.

Більшість текстів, уміщених в цьому виданні, по-
бачила світ на сторінках українських і польських на-
укових журналів у 2015-2017 роках. Тут опубліковані 
авторські версії, тому зрідка вони можуть несуттєво 
відрізнятися від надрукованих раніше. 

Шановна читачко, дорогий читачу: ми сподіва-
ємося, що книжка спонукатиме Тебе до роздумів та 
пошуків власних відповідей на порушені запитання. 
Шлях постколоніальної критики є однією з тих мож-
ливостей, завдяки якій вивчення української культу-
ри може вийти на новий рівень осягнення, стати са-
модостатньою темою для дослідників з різних країн, 
академічних та позаакадемічних середовищ. Надіє-
мося, що зі сторінок перед Тобою постане шляхетна 
дослідницька постать і світлий образ Авторки, голос 
котрої обірвався так рано1.

Дмитро Єсипенко, Кароль Ковацький

 

1 У 2020 опубліковано монографію Авторки «Експериментальні 
вітрила української прози 20-х років ХХ століття» (Київ: Видавни-
чий дім «Києво-Могилянська академія»).





І. ПОСТЧОРНОБИЛЬ: 
СИНДРОМ 

І ПОБОРЮВАННЯ

Цяткування нуклеарного дискурсу 
у «Ностальгії» Василя Шкляра

Роман Василя Шкляра «Ностальгія» написаний 
1989 року і перевиданий 2014-го у серії «Український 
бестселер». Цей приклад оповідної масової літера-
тури, обділений увагою сучасної критики, видається 
цікавим з погляду розгортання у ньому тубільного 
міфу: світу віддаленої від центру периферії («своєї» 
провінції, закутку, виплеканого уявою «білого ост-
рова», первісної культури), протиставленого «чужій» 
міській цивілізації. Тим паче, що обидва топоси (пе-
риферії і центру; природи і цивілізації) перетинають-
ся у тексті й конфронтують. Відстежуючи місця їх-
нього зіткнення, можемо говорити про проявлення 
українського колоніального простору, об’єкта, куль-
тури, дієвість радянських упереджень і стереотипів  
у сфері колективної пам’яті.

Дійсність, зображена у «Ностальгії», ґвалтовно ро-
зірвана вибухом у Чорнобилі, має чіткий часовий і про-
сторовий поділ на «щасливе колись» і «гірке тепер». 
Минуле, виткане зі спогадів головного героя роману 
Миколи Погорілого, пов’язане з молодістю, коханням, 
студентськими роками, знайомством із культурою 
(українською, вірменською) через її знакові постаті 
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(Івана Миколайчука, Сергія Параджанова, Юрія Іл-
лєнка, Василя Симоненка, Ліни Костенко, Володими-
ра Івасюка, Максима Рильського), стисліше – з чер-
говою хвилею національно-культурного піднесення 
українців, феноменом шістдесятництва, зосере-
джене у містах: Києві, Єревані. Часова ретроспекція 
закладена у назві твору Шкляра, де ностальгія аку-
мулює спогад, розгортається через персоніфікацію 
українства, означеність яскравих репрезентантів на-
ціонального культурного простору.

Теперішнє, за винятком кількох дратівливих для 
Погорілого візитів до столиці, розгортається на пери-
ферії, реальному і метафоричному тубільному острові. 
Воно позначене творчою (нічого не пишеться) і осо-
бистою (зрада дружини) кризою, втечею від міської 
цивілізації. Часопростір «глухого кутка» (бо це навіть 
й не село, а неназваний хутірець за триста кілометрів 
від Києва) наповнений розміреним життям тубіль-
ців, найближчих сусідів, їхніми нехитрими щоденни-
ми клопотами і заняттями. Тут простежується тісний 
зв’язок корінного устрою, світогляду із ландшафтом.  
І будні островитян, і їхній відпочинок, заняття, па м’ять – 
пов’язані з місцевою річкою Стугною. Вона годує, за-
повнює час (тубільці ловлять рибу, вдосконалюють 
знаряддя риболовлі, засідки, готують свою здобич  – 
смажать, варять на багатті просто неба), стає темою 
розмов, оповідок (про рибалок, шахраїв, водяників), 
живить пам’ять («якби не річка [оповідає старий ту-
білець Мурмишка], не вижити б нам у тридцять тре-
тьому. Нудило вже від риби, а більше нічо’ не було»1). 
Річкове тло стає стрижнем міфологічних метаморфоз  

1  Василь Шкляр, Ностальгія: Роман (Харків: Клуб сімейного до-
звілля, 2014), 131. Далі посилання на сторінки цього видання пода-
но у тексті, в дужках після цитат. – Ред.
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героїв, тотемних перевтілень («людина-ластівка-ри-
ба» у випадку Настасі, «чоловік-здобич/харч-зем-
ля-рибина» у випадку Погорілого):

так уже заведено в цьому житті, що чоловік му-
сить убити мамонта (чи вівцю, чи кролика), му-
сить упіймати рибину (руками, острогою, вер-
шею, вудкою), мусить усе це з’їсти і запити водою, 
щоб жити, а потім умерти і стати землею, яка 
народить нових мамонтів, овець, кроликів і риб. 
Така круговерть. Первісна і довічна (219).

Топографування ж тубільного острова позначе-
не амбівалентністю. З погляду антропологічного, він 
означується як локус автентичності, сталості, спад-
коємності традицій, оаза первісної культури. Візеру-
нок острівного життя тут суттєво не відрізняється від 
племінного обшару нижчих цивілізацій, за Едвардом 
Тейлором, від Камчатки до Вогняної Землі та від Бе-
ніну до Гаваїв2. Український землероб і рибалка, де-
монструючи незмінність первісних уявлень і звичаїв 
впродовж століть, опирається на той самий ґрунт, що 
і, за прикладом Тейлора, англійський селюк чи тем-
ношкірий мешканець Центральної Африки. Адже 
варварське життя повторюється у розвиненому су-
спільстві у майже первозданному вигляді:

Так, сьогоднішній європейський селянин вико-
ристовує сокиру і мотику, готує страви на вогні. 
Його може ощасливити пиво; він розповідає історії 

2  Edward B. Taylor, «Cywilizacja pierwotna», у вид.: Świat człowieka – 
świat kultury: Antologia tekstów klasycznej antropologii, ред. Ewa 
Nowicka, Małgorzata Głowacka-Grajper (Warszawa: Wydawnictwo na-
ukowe PWN, 2009), 85.
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про духа, який лякає сусідів, або про дівчину, на яку 
наслано чари, від яких вона зімліла і померла3.

З погляду наявних у «Ностальгії» колоніальних 
стереотипів, перейнятих автором, можливо, несвідо-
мо з радянських наративних моделей, український 
простір представлений як периферійний, маргі-
нальний, пограничний, позбавлений власної суті, 
вартості поза імперським універсальним центром. 
Адже, як слушно зауважує Микола Рябчук: «Колоні-
зовані землі, це .… землі “нецивілізовані” або й зовсім 
дикі, заселені примітивними селянами, “недолугими 
аборигенами”»4.

Вибух у Чорнобилі стає місцем зіткнення «вчо-
ра» і «сьогодні», точкою неповернення Погорілого до 
минулого (роботи, дружини, Києва, знакових поста-
тей української культури, доби і покоління, які відте-
пер прописані тільки у його спогадах). У калейдоско-
пі спорадичних нагадувань про свіжу трагедію, пере-
важно із розмов на вулиці, у транспорті, означується 
постчорнобильський синдром, натоді ще не усві-
домлена масштабність небезпеки «мирного атома»: 
«У всіх на вустах одне слово – радіація. Промовляють 
його тривожно, промовляють жартома, і скептично, 
й байдуже, і з переляком – у кого які нерви» (38). Офі-
ційні ж ЗМІ про халепу, яку не виміряєш дозиметром, 
«рентгенами й берами», підкреслено мовчать. У той 
час, коли північний дужий вітер уже «розносив по 
світі страшну біду <...> ніхто нічого не знав, ніхто нічи-
чирк» (36). 

3  Іbidem. Переклад Оксани Ковацької.
4  Микола Рябчук, «Імперія як дискурс», у вид.: Микола Рябчук. По-
стколоніальний синдром. Спостереження  (Київ: К. І. С., 2011), 17.
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За творчою кризою Миколи Погорілого, його 
внутрішнім зламом («Тупцюю на місці <...> В голові 
усе перевернулося догори дном» [84]) стоїть у пло-
щині духовній підрив традиційного укладу життя, 
світогляду, неперебутніх цінностей:

коли дерево споконвіку було символом життя, а 
тепер кажуть, що під ним навіть не можна стояти, 
боронь Боже сховатись під ним від дощу, то що 
тут писати і думати? Коли й трава стала симво-
лом смерті, її закопують у землю (84).

За спостереженням Олександра Гриценка, ук-
ра їнський caкрум виявляється у міфологічному сві-
тогляді наших предків, зокрема у хліборобському 
культі (акцентування осілості, праці) й наскрізній –  
і у фольклорі, і у високій культурі – символіці саду5. 
Таким чином, образ загроженого дерева у тексті 
«Ностальгії», який вирине у спогадах Погорілого про 
змарноване життя і нереалізовані мрії батька (уяв-
ний непосаджений сад) та фінальному епізоді на 
кіностудії Довженка (ошелешений звісткою про по-
мирання Миколайчука, герой хапатиметься за гілки 
яблуні і знайде підтримку в руках сина), недвозначно 
асоціюється зі збуренням традиції, родової пам’яті, 
часових, просторових, генераційних зв’язків.

У площині ж суспільній, політико-економічній 
Чорнобильська трагедія обернулася крахом радян-
ської системи: «Чорнобиль своїм жорстоким рент-
геном висвітив усі наші болячки, невігластво і свин-
ство» (187). Кожен виходець із колишнього Союзу (чи 

5  Олександр Гриценко, «Своя мудрість». Національні міфології та 
«громадянська релігія» в Україні (Київ: УЦКД, 1998), 28–29.
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то українець Микола, чи вірменин Говік) зміг відчути 
на собі пекучу особисту непотрібність, образливу 
меншовартість, гнітючу ностальгію: «не полишало 
якесь відчуття скореності, печаль гнаного блукаль-
ця – на своїй землі, але проклятого блукальця…» (45).

За плечима Погорілого опиняється пригнобле-
не печаллю «найпрекрасніше місто у світі» Київ: мі-
сто загроженої української культури (адже поколін-
ня шістдесятників, що презентувало і знаменувало 
ренесанс, неухильно сходить зі сцени), втраченого 
кохання й нереалізованих творчих можливостей. До 
категорії спогадів Миколи, «щасливого минулого», 
переходять навчання в університеті Шевченка, зна-
йомство з літературознавцем, професором Христи-
чем, подружнє життя із Софією, спілкування з укра-
їнськими митцями.

Сучасна ж Погорілому почорнобильська столи-
ця має інше обличчя: напівпорожнє місто («на київ-
ських вулицях майже немає дітей. Не чути їхнього 
сміху, плачу, гамору, через те все таке сирітське. Без-
дітне місто. Який жах, найкрасивіше місто у світі без-
дітне» [108]), самотнє помешкання із застінним пла-
чем покинутої кішки.

Згасання українського культурного життя в сто-
лиці пунктирно означене відходом представників 
старшого покоління української інтелігенції, примі-
ром, професора Христича, отже, й частковим затиран-
ням, знебуттєвленням цивілізованої (національної: 
історичної і культурної) пам’яті. Бо ж, на відміну від 
Миколи Погорілого, який докладає чималих зусиль, 
силкуючись згадати родинну історію, батька, Кость 
Гнатович мав чіпку пам’ять, яка перед смертю «болі-
ла дужче за тіло»: «Хвороба, щоб змилостивитись над 
чоловіком, намагалась одібрати у нього пам’ять. І не  
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могла» (95). У ній жила (пульсувала) молодість науков-
ця, змарнована на Соловках, репресована українська 
інтелігенція й історія Києва зі старими будинками, 
церквами, давніми ремеслами, відьомськими шаба-
шами на Лисій горі, книжковими крамничками із під-
пільними зібраннями «всіма забутих поетів» (57).

І вже цілком трагедією особистою (втратою рів-
новаги, яку відшукав на острові) і галактичною відлу-
нює звістка про згорання знакової постаті для укра-
їнського культурного простору, сучасника Погоріло-
го, Івана Миколайчука:

Миколі забило подих .… повітря не було. Він за-
дихався .… земля під ним драглисто схитнулася, 
він теж похитнувся й відчув, як ноги вгрузають  
у тряске болото .… трясовина засмоктувала його 
по груди, по шию, і ні за що було вхопитися, тіль-
ки очима чіплявся за дерева Довженкового саду, 
який і не цвів зовсім, а сивів під попелом першого 
снігу; щось безмежно велике згоріло у небесах, бо 
сивий той попіл сипав і сипав на землю (251).

Адже разом із «великим актором» (прикметним 
є акцентування професійного визнання, а не наці-
онального – «великого українця») віддаляється ціла 
епоха, поетична кінематографічна галактика із мі-
фологічними традиціями «України – не Малоросії» 
Тараса Шевченка, «квітучими садами» Олександра 
Довженка, «Тінями забутих предків» Сергія Параджа-
нова, яких бояться «луки лукичі» і колоніальна влада.

Травматичною для героя «Ностальгії» стає втра-
та не тільки автентичного кіно (мистецтва колоні-
ального спротиву, маніпулятивно маркованого на-
ціоналістичним) в особі Миколайчука (згадується  
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звинувачення актора в націоналізмі через вуса, 
які носив), але і українського митця, визнаного сві-
том. Саме з його постаттю та Параджановим у тексті 
Шкляра пов’язаний момент прориву українського 
кінематогафу у світ й артикуляція ресентименту ко-
лонізованого об’єкта: образ́и за невизнаного у сво-
їй вітчизні генія. Варто зазначити, що заради виз-
волення із совкового штампу мовчазного, забутого, 
по-селянськи скромного (упокореного) українського 
митця, автор вдається до культових постатей захід-
ної масової культури – Жерара Депардьє, Франсуази 
Саган, Жана-Поля Бельмондо. Масштабність, велич 
«невизнаного пророка на своїй землі» вимірюється 
їхнім захопленням чи схваленням. Попри цю спро-
бу авторові не вдається деконструювати колоніальні 
автостереотипи репрезентації і рецепції українства 
у світі. Так, згаданий Депардьє після перегляду «Ті-
ней» захоплювався чутливістю не української, а про-
пагованої в імперському дусі розмитої «слов’янської 
душі». Бельмондо, бажаючи перекинутись словом із 
Миколайчуком, шукав у Італії «радянську знімальну 
групу» (181–182). Переказ же «сенсаційного спілкуван-
ня двох зірок» неможливий через «вроджену селян-
ську  скромність» митця. Підкреслимо – не людську, 
українську, інтелігентську, а саме селянську.

Периферійність українського культурного про-
стору, в якому не визнають своїх геніїв, та його вто-
ринність6, цього разу, у контексті світових шедев-
рів, підсилюють почуття колоніальної образи́ героя 
«Ностальгії», переходять у дратівливі розмови, в яких 
фігурують метри інтелектуального життя Заходу:

6  «Вершинний фільм», який зібрав за кордоном рекордну кіль-
кість призів, у Києві показували (як, до речі, і у Єревані) «в напівпо-
рожніх залах, у найзадрипаніших кінотеатрах» (113).
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Ми сьорбаєм каву і говоримо про Фелліні, Габе-
на, Бергмана, а тим часом Армстронг, космонавт, 
котрий першим ступив на Місяць, на зустрічі з 
радянськими митцями у Нью-Йорку підходить до 
Івана Миколайчука і благоговійно тисне руку: Оh, 
«The red horses»! (182) 

Не дивно, що й культурний простір сучасного 
Погорілому Києва тепер нарочито зосереджений  
у кафе «Хрещатик», де хлопці мальованим красуням 
наввипередки розповідають «про Фелліні, Маркеса, 
екзистенціалізм», «Кафку, Камю, Музіля». Псевдоін-
телектуальні модні балачки місцевої богеми своєю 
банальністю помітно дратують героя Шкляра, викли-
кають то іронію, то співчуття: «сидять ці страждаль-
ці... Фелліні, Пруст, Джойс [метафоричне уособлення 
нудьги]… сидять у пошуках втраченого часу, морщать 
лоби сіроми» (87). Микола Погорілий вважає ближ-
чою своїй натурі, наприклад при знайомстві з жінка-
ми, колоніальну фігуру «колгоспника без копійки», 
постать наївного бідного провінціала, який заблу-
кав у місті, аніж чужих, тривіалізованих ним «нудних 
джойсів». Так у міському просторі роману означена 
одна із постатей колоніального тубільного міфу – на-
ївний, але і хитрий (бо тільки імітує, вдає такого) про-
вінціал, який заблукав у метрополії.

Статус загубленого і ображеного українця-мар-
гінала у місті відтінений зображенням перебування 
героя в Одесі. Син Миколи Погорілого з перспек-
тиви «санаторної лікарки» гідний змішаного зди-
вування («Ти смотри, из Киева, а какой щырый»), 
співчуття і поблажливого ставлення (підкреслений 
стосунок до колонізованого об’єкта як до слабкого, 
хворого) через вживання української мови («Авдотья  
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Свиридовна, ведите этого симпатичного мальчика, 
да поласковей с ним. Он не знает по-русски, смотри-
те, чтоб детки его не обижали»). Микола Погорілий, 
переходячи на зрозумілу йому вірменську мову (так 
реагує на образу), відмовляється від перебування 
сина в одеському санаторії. «Його слов’янська чи, 
може, й світова печаль щеміла у кожній жилочці» (46).  
У наведеному акумулюванні ресентименту важко не 
помітити відгомін міфічної нарації про «слов’янську 
душу», де переживання упокорення українця засту-
пається розмитою слов’янською печаллю.

Отже, головний герой роману Шкляра, вчораш-
ній журналіст-«невдаха» (все написане ним лягло 
до шухляд), «вільний козак, з якого нема що взяти» 
Микола Погорілий рятується втечею із зараженого 
«мирним атомом» цивілізованого міста (де він безро-
бітний, зраджений, хворий на «ностальгію удома») до 
тихої безіменної провінції, первісної природи, «біло-
го острова», де все ще можна «м’яти квіти й валятися 
на траві» (84), потрапляє у силове поле колоніально-
го тубільного міфу. Простежмо, яким постає світ ту-
більців, чим живиться, якими постатями заселений  
і як контрастує із сучасним містом, окресленим вище 
територією відчуження.

Це, власне, було й не село, а такий собі хутірець, 
що тулився до річки, доволі широкої, бо кіломе-
трів за десять відсіль її перегачувала районна 
електростанція, але тут було тихо і чисто. У такій 
благодатній місцині хутірець не розрісся в чима-
ле село тільки тому, що з одного боку його під-
пирав сосновий ліс, а з другого річка, – ось така 
золота серединка (26), –
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на такому острові, у хатині приятеля Стаха, де жи-
веться як у Бога за пазухою, замешкує «бездомний» 
герой Шкляра. Найближче оточення Погорілого, су-
сіди-односельці (Сергій із родиною, баба Марфа, дід 
Мурмишка) провадять розмірене провінційне життя: 
рибалять, обробляють городи, палять багаття, готу-
ють юшку, часом їздять у райцентр базарувати чи пе-
рехилити келишок у компанії. Про сільські трудодні 
згадки досить скупі. Відомо, що всі важко працюють 
і, як наслідок, томляться. Наприклад, натрапляємо  
у тексті на узагальнення Миколи про незвичний ви-
гляд плавчині, яка купається у річці вдень: «тутешня 
жінка ніколи не боблятиметься серед білого дня,  
у неї гори роботи, і хіба тільки пізнього вечора при-
йде попрати…» (144).

Образ берегині, тиражований в українському 
фольклорі, романтичній літературі – наступна постать 
тубільного міфу Шкляра, на якій варто зосередитися 
докладніше, оскільки вона концентрує у собі цінності 
патріархального суспільства, зокрема і жіночий ідеал, 
увиразнює проєкцію колоніальної культури, демон-
струє стереотипне потрактування «свого» й «чужого».

Узагальнений, дещо кітчевий образ тубільної 
жінки-берегині постає у сприйнятті Погорілим су-
сідки Ольги. Закономірно, що він симпатизує хра-
нительці домашнього вогнища і поетизує її. Склад-
но не помітити у портреті сусідки актуалізований 
жіночий ідеал, властивий патріархальному суспіль-
ству. За прикладом прабабусь, дбаючи про традиції 
роду, господарка мала обертатися навколо горо-
ду, печі, пирогів, борщів і доглянутих діточок7. Зовні  

7  Євгенія Кононенко, «Жіночий ідеал», у вид.: Нариси української по-
пулярної культури, ред. Олександр Гриценко (Київ: УЦКД, 1998), 185.
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патріархальна жінка нічим не примітна, очі має, як 
оспівано народними піснями, неодмінно карі:

просте обличчя, нічого особливого, а несила 
витримати її прямого карого погляду, здається, 
вона знає про тебе все, вгадує думки, співчуває8 
і ставиться до тебе, як і до Петруся, із серцем .… 
Знаєш, що вона добра, домашня, пече смачні 
коржі, готує борщі… (139–140)

Словом, ідеальна дружина, потенційно здатна 
на самопожертву заради чоловіка.

Жіноча одомашненість стає ідентифікатором 
справжності, близькості і коханої Погорілого, киян-
ки Софії. Аби Микола переконався, що «майбутня жі-
ночка розуміється не лише на любощах та на теорії 
літературознавства» (51), професорська донька дово-
дить, що і на кухні їй немає ціни. Іспит на подружню 
придатність складається із приготування страви тра-
диційної української кухні. Залицяльник

попросив наварити вареників з картоплею, але 
не .… мізерних пельменчиків, як ліплять манір-
ні міські господарочки, а справжніх селянських 
вареників, завбільшки з кулак, та ще й з виш-
кварками, одне слово, таких, що не знайдеш 
ані в Парижі, ні в Лондоні, а тепер уже, на жаль,  
і в Полтаві (51).

«Домашня, у фартушку, пухкенька» Софія гідно 
впоралася із завданням, навіть здивувала майбут-
нього чоловіка лискучим «присмаченим салом, при-

8  Тут і далі підкреслення авторки статті – Ред.
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трушеним вишкварочками одним-єдиним, зате ж 
яким величезним вареником» (55). 

Цікаво, що стереотипи у тексті Шкляра (назвімо 
їх – гастрономічні) спрацьовують не тільки при мар-
куванні справжності партнерки, дому, але й культу-
ри. Так, професор Христич, разом із Погорілим захо-
плюється «кулінарним дивом» доньки і підтверджує, 
що «ніяким Парижам такого не снилось»: «він був 
там, читав кілька лекцій у Сорбонні, вареників у Па-
рижі і вдень зі свічкою не знайдеш, хіба оце – і він 
поставив на стіл пляшку “Камю”» (56). У наведеному 
фрагменті помітна тривіалізація «чужого», зокрема 
західного: метонімічний «Камю» – знакова постать 
культурного простору Франції – заступає посполиту 
пляшку французького вина.

До рівня побутових, кулінарних стереотипів  
у «Ностальгії» зведене і сприйняття вірменської 
культури, близької Миколі Погорілому через нав-
чання у Єреванському університеті, літературні 
переклади. Цим підкреслений її маргінальний, пе-
риферійний союзний статус. Як «вишнева Україна» 
відома варениками, так «сонячна Вірменія» славна 
шашликами, коньяком, сигаретами «Ахтамар», се-
ванською фореллю. Вірменів же українці Погорілий 
та його уявний співрозмовник, поет Максим Риль-
ський, люблять за спритність і догідливість гостям 
(двічі у тексті згадана пригода на полюванні, де іно-
земний гість цілиться, а місцевий ловкач вбиває за 
нього здобич). Прикметно, що привабливість «чужо-
го» культурного простору Микола вимірює нерідко 
ландшафтом. Отже, як і у випадку українського ху-
тірця віддаленого від зараженого міста, тут актуа-
лізується тубільний міф, в якому функціонує колек-
тивна пам’ять локальна (місця), а не національна 


