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Стаття являє собою одну з перших спроб подати комплексний аналітичний коментар щодо практик коммеморації ра-
дянського минулого з огляду на їх обумовленість імперативами сьогодення, представлених у сучасній мас-літературі 
(на матеріалі роману Ірен Роздобудько «Якби»).
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Постановка проблеми. Актуальний вектор су-
часних міждисциплінарних досліджень у со-

ціально-гуманітарній сфері становлять так звані 
memory studies, присвячені аналізу феноменів колек-
тивної та культурної пам’яті, процесам ком-меморації 
тощо. Їх методологічним підґрунтям є концепція іс-
торичної пам’яті, уперше цілісно сформульована 
французьким соціологом М. Хальбваксом [16]. На його 
думку, історичну пам’ять як «сукупність донаукових, 
наукових, квазінаукових і позанаукових знань і ко-
лективних уявлень соціуму про спільне минуле» [12, 
с. 42] слід вважати важливим фактором соціальної, 
етнічної, національної тощо самоідентифікації групи і 
відмежовувати від офіційної історії, що постає штуч-
но сконструйованою ідеологічною версією минулого, 
інструментом маніпуляції свідомістю мас.

В основу цих роздумів покладено уявлення про те, 
що кожне покоління «переписує» історію відповідно 
до імперативів сучасності. Цей цілком природній про-
цес сприяє кращому осягненню як минулого, так і те-
перішнього [7, с. 4]. «Пам’ять, – зазначає А. Мегілл, – 
однаково багато може повідомити про сучасний стан 
того, хто пригадує, як і про минуле загалом. Пам’ять 
– це образ минулого, суб’єктивно сконструйований у 
теперішньому» [10, с. 124]. Інституції пам’яті, відтак, 
можна розглядати як «дзеркало нашої ідентичності й 
архів правди про нас» [6, с. 33]. 

Отже, інтерес до минулого становить невід’ємну 
складову самосвідомості сучасного суспільства. 
Важливим елементом соціальних процесів сучас-
ної культури, однією з форм трансляції історич-
ної пам’яті є феномен коммеморації, тобто «процес 
запам’ятовування-пригадування через актуалізацію 
подій, образів і персоналій минулого в контексті сучас-
них поглядів і потреб» [1]. Механізмом реактуалізації 
досвіду минулого П. Нора вважає «місця пам’яті»: 
сакральні предмети, архітектурні споруди, події, по-
статі, явища, асоціації тощо. Ці своєрідні «свідки» по-
передньої епохи, що пов’язують людину з минулим, 
посідають певне місце не тільки у фізичному, але й у 
віртуальному просторі культури [15].

Формою коммеморативної репрезентації вповні 
може виступати й художня література, оскільки вона 
несе відбиток свого часу (на необхідності розгляда-
ти художньо-літературний текст як історичний до-
кумент наполягають сучасні дослідники [див., напри-
клад: 4]). У такому ракурсі роман Ірен Роздобудько 
«Якби» (2012) постає частиною колективної соціаль-
но-історичної пам’яті. Проте для пропонованого до-
слідження твір цікавий насамперед у плані його ре-
презентативних можливостей. Фантастична фабула 
«подорожі в часі» (за текстом – у 1980 рік) мотивує 
детальне відтворення образів радянського минулого, 
що стають джерелом формування нових культурних 
сенсів українського сьогодення. Це дозволяє авторці 
розгорнути культурну матрицю цілого покоління, за-
явити про важливі проблеми сучасності. З огляду на 

зазначене, актуальність нашої розвідки є безсумнів-
ною.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Твор-
чість Ірен Роздобудько становить невід’ємну скла-
дову сучасного українського літературного процесу 
і, закономірно, привертає увагу критиків і літерату-
рознавців. Науковці звертають увагу на прагнення 
письменниці стати майстринею детективного жанру 
(Н. Галушка, О. Приходченко, Л. Старовойт). Ціка-
вими є праці, які розкривають Ірен Роздобудько як 
авторку-психолога (Н. Герасименко, Л. Горболіс, Ю. 
Соколовської). З’явилися спроби аналізу її творчості в 
компаративному плані (О. Сташенко, К. Ткач). Велика 
роль у дослідженнях творчого доробку письменниці 
відводиться гендерному аспекту (Г. Авксентьева, Н. 
Павлюк, К. Ткач). Однак у вітчизняному літературоз-
навстві досі немає дослідження, яке б представило 
українську письменницю в аспекті популярних сьо-
годні memory studies.

Мета статті полягає у визначенні особливостей 
художнього осмислення письменницею образів істо-
ричної пам’яті з позицій сучасної культури, а також 
способів їх конкретної репрезентації в аналізованому 
тексті.

Виклад основного матеріалу. Однією з важливих 
форм коммеморативної репрезентації є сукупність 
історичних подій і дат, які посідають певне місце в 
пам’яті нації. «Історія, – пише М. Хальбвакс, – розпо-
діляє чергу століть на періоди, як сюжет трагедії, на 
декілька актів. Але, якщо в п’єсі у кожному окремому 
акті триває одна дія зі спільними персонажами […] у 
випадку історії виникає враження тотального онов-
лення». Причому важливою є не хронологія подій, а 
все, що відрізняє один період від інших [16]. Оскіль-
ки спогади про знакові події минулого відтворюються 
крізь призму теперішнього і мають вибірковий харак-
тер, їх можна вважати репрезентантами актуальних 
потреб суспільства на кожному конкретному етапі 
його розвитку.

Узагальнене символічне уявлення сучасника про 
добу «брежнєвського застою», а ширше – про радян-
ське минуле, формує в романі Ірен Роздобудько 1980 
рік. У Щорічнику Великої Радянської енциклопедії 
він характеризується як «багатий на події історич-
ного, суспільно-політичного значення» [3, с. 7], однак 
авторка акцентує тільки деякі з них: «Того літа від-
булися Олімпійські ігри в Москві і помер Висоцький. 
Йшла афганська війна» [13, с. 63]. Згадується також 
Усерадянський комуністичний суботник, присвяче-
ний 110-й річниці від дня народження Леніна, у яко-
му взяли участь сто п’ятдесят мільйонів людей.

У романі історичний факт подається крізь при-
зму бачення головної героїні і набуває особливого 
ідейно-естетичного сенсу. Наративна тканина твору 
організована в специфічний спосіб: авторка почергово 
вдається до форм оповіді від першої і третьої осіб, 
причому остання зберігає суб’єктивне бачення героїні. 
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Психологічна дистанція між наратором і персонажем 
майже повністю нівелюється. Така єдність оцінок дій-
сності героєм та оповідачем сприяє ідейній цілісності 
твору. «Внутрішній» кут зору тридцятирічної Веро-
ніки Івченко, чиє дитинство минало в СРСР 1980-х, 
розкриває комплекс світоглядно-етичних імперативів 
українця початку ХХІ століття.

Художню інтерпретацію зазначених подій можна 
описати в межах бінарної опозиції «удаваний / тра-
гічний пафос». На нашу думку, саме в такій системі 
ціннісних координат слід розглядати рефлексію геро-
їні щодо Олімпійських ігор і війни в Афганістані, ле-
нінської річниці та смерті Висоцького. Ці історичні ан-
титези слугують своєрідними інструментами критики 
радянських реалій, засвідчують авторську настанову 
НЕ оминати «гострі кути» в питаннях потрактування 
трагічних подій минулого.

Тема обвинувачення тоталітарного минулого роз-
вивається в напрямку від суб’єктивного ракурсу ба-
чення героїні («…про ігри знала лише тому, що на 
екрані весь час показували ведмедика з кільцями на 
паску. І він мені категорично не подобався – був над-
то пласким, великим, з банальною посмішкою і кру-
глими очима. Як на дитячий смак – досить несим-
патичний» [13, с. 63]), поступово об’єктивізуючись 
через висловлювання поглядів інших персонажів «із 
минулого» («… а всю шваль вже повивозили за сто 
перший кілометр […] мені здається це правильним: 
нема чого повій і бомжів іноземцям показувати» [13, 
с. 118–119]; «Не знаю, як там у вас було, а я надивив-
ся на хабарництво, крадіжки і суцільне нехлюйство 
[…] Недооблицьовані стіни заливали білою фарбою, 
щоб було схоже на білу плитку, аби держкомісія 
прийняла. Думав: помітять. Ні фіга! Помітили – і 
прийняли…» [13, с. 120]), до сучасної інтерпретації 
подій («19 липня 1980 – в Москві відкрилися Олім-
пійські ігри, які бойкотували 45 держав світу […] 
Керівництво СРСР розглядало ці ігри як найважли-
вішу ідеологічну акцію. Москву треба було показати 
всьому світові як головну вітрину соціалізму. Ідея 
олімпійського бойкотування належала Великій Бри-
танії, Канаді та США у зв’язку із протестом про-
ти вторгнення радянських військ до Афганістану 
та переслідуванням радянських дисидентів» [13, с. 
64–65]). Як бачимо, смислова градація має іронічний 
характер (утім, такого відтінку набувають уже перші 
згадки про Олімпіаду).

Фальшива патетика Олімпійських ігор проти-
ставляється справжньому трагізму афганської ві-
йни. Показово, що Ірен Роздобудько повсякчас згадує 
обидві події у спільному контексті. При цьому щира 
емоційна оцінка сумних сторінок історії залишається 
незмінною: «Афганістан… З цієї далекої і невідомої 
країни котру у дворі називали «Афган», наприкінці 
того жахливого літа привезли труну з тілом сина 
тітоньки Ніни, і вона одразу постаріла…» [13, с. 
63]. Варіюється саме ідеологічний ракурс бачення 
тоді і тепер: «…Ми виконуємо свій інтернаціональ-
ний обов’язок […] Ми? Свій обов’язок? Ви комусь 
зобов’язані? Це просто втручання в чужий дім! […] 
Але там геройськи гинуть наші хлопці! […] Так… 
Але вони гинуть нізащо…» [13, с. 123].

Сучасна людина не потребує подібних виправдо-
вувань, оскільки історична перспектива трьох деся-
тиліть знімає таку необхідність. М. Хальбвакс пояс-
нює це тим, що з плином часу суспільство знаходить 
у собі нові ресурси і обирає нову мету [16]. Розпад 
СРСР спричинив активну розбудову національної 
ідентичності новоутворених держав, які, здебільшо-
го, «обрали шлях осуду радянського періоду історії 
[…] Пострадянський період сприймався як довгоочі-
кувана свобода від окупантів […] При цьому каменем 
спотикання стали трагічні епізоди радянської істо-

рії…» [11, с. 49]. Це одна з важливих причин, чому 
радянська політика героїзації учасників воєнних дій 
в Афганістані піддається в наш час різкій критиці. 
Описувані події мисляться сьогодні як «негероїчний 
[курсив Н. Данилової. – Н.А., А.Д.] воєнний конфлікт» 
[2]. Саме таку оцінку знаходимо на сторінках роману 
Ірен Роздобудько «Якби».

У межах зазначеної вертикалі цінностей розгля-
даємо також історичні факти поховання Висоцького 
та святкування ювілею Леніна в романі. До речі, сама 
авторка ніби підштовхує читача до порівняльного 
осмислення цих пам’ятних дат, які у свідомості її ге-
роїв «із 1980-х» сягнули загальнонаціонального масш-
табу. Інструментом критики радянського минулого в 
цьому випадку стає художня деталь, яка об’єднує 
смерть «співця щирості у нещирий час» і річницю на-
родження «вождя революції»: «…смерть Висоцького 
майже увесь наш двір сприйняв, як власну, – весь 
день з вікон линули досить погані магнітофонні за-
писи його пісень, утворюючи неймовірну какофо-
нію. Чоловіки нервово курили і розливали горілку під 
дерев’яними дахами дворових альтанок» [13, с. 63]; 
«…міцний старигань, що днює й ночує на лаві, при-
гадав ще одну урочисту подію – сто десяту річ-
ницю з дня народження Леніна, що якраз припала 
на той рік, і про грандіозний суботник на честь 
цього свята, в якому взяло участь 150 млн чоловік. 
І про три пляшки горілки, за які вони з «дружбана-
ми» вивозили сміття за місто» [13, с. 212]. Пам’ять 
про обидві урочистості постає звульгаризованою че-
рез ритуалізований звичай розпивати горілку, як-то 
кажуть «і в горі, й у радості». Образ опошленої (в 
чехівському розумінні) буденщини сфумато постає 
перед читачем і прирівнює ці події. Авторка вима-
льовує абсурдну дійсність, класичну гірку іронію долі 
за радянським зразком: з одного боку, «неймовірна 
какофонія», утворювана неякісними магнітофонними 
записами (оскільки інших просто не було), продовжує 
лунати на знак ушанування пам’яті того, хто не ви-
тримував фальші, з другого – «грандіозний субот-
ник», що об’єднав мільйони не «за ідею», а за «три 
пляшки горілки».

Мотив «купування людини за горілку» з’являється 
в тексті неодноразово. Цей «національний напій» стає 
своєрідним оречевленим символом «приспаної свідо-
мості» радянських громадян: «Посміювались над то-
дішніми «виборами», коли в папірці було лише одне 
прізвище і одна партія. Проте любили цей день, 
тому що на ділянках в буфеті було багато деше-
вого вина, горілки і бутерброди з червоною ікрою по 
п’ять рублів за штуку» [13, с. 80]. Не випадково, по-
бачене Веронікою з історичної перспективи суспіль-
ство вона характеризує як «безпробудний застій», 
«амнезоване населення», «анабіоз тридцятирічної 
давнини» [виділено нами. – Н.А., А.Д.] тощо.

Зазначимо, втім, що протягом роману еволюціо-
нує також ставлення героїні до її теперішнього, оцін-
ка якого характеризується схожою риторикою: «Про 
свій особистий анабіоз і байдужість – анабіоз цілої 
купи розумних людей, яким все стало «до фєні» і «по 
фєні». Крім того, аби напакувати свою квартиру 
їжею і шматтям» [13, с. 213]. Важливо, що до таких 
висновків героїня приходить тільки після своєї без-
посередньої «зустрічі з минулим». У контексті умов-
ного характеру ситуації стає зрозумілим, чому таким 
болючим видається прозріння («Анабіоз тридцяти-
річної давнини виглядав обнадійливіше» [13, с. 213]). 
Адже Вероніці випадково «пощастило» прожити де-
кілька днів у реальних умовах СРСР, що для решти 
сучасників неможливо, а отже – анабіоз триватиме.

Рефлексії головної героїні твору навколо знако-
вих подій 1980 року, у який вона випадково потра-
пила, спонукають її до роздумів про те, «як швидко 
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людина забуває погане» [13, с. 211]. А. Клейтман та 
Л. Щеглова зазначають, що феномен забування сьо-
годні трактують у філософсько-антропологічному, со-
ціокультурному та психологічному аспектах [5]. Ірен 
Роздобудько схиляється до третього підходу, розумі-
ючи здатність людини забувати негативний досвід як 
природний захисний механізм: «Пам’ятаємо лише 
хороше. Ковбасу за «рупь двадцять», молоко в склян-
ках за «двадцять дві», звісно, копійки… Суцільний 
спокій, зупинка посеред історії під назвою «застій» 
[13, с. 212]. Іронічні інтонації, які містить наведений 
уривок, а також викладені вище роздуми дозволяють 
зробити висновок про те, що 1980 рік для фантастич-
ної подорожі в часі своєї героїні письменниця обрала 
не випадково. У художньому світі Ірен Роздобудько 
доба «брежнєвського застою» стає проекцією сучас-
них уявлень людини про Радянський Союз у цілому.

Предмети і явища, які є складовою художнього 
світу, виступають носіями певних смислів, маніфес-
тантами конкретних моделюючих категорій. Сенс зга-
дуваного у творі явища або предмета може бути вста-
новлено тільки в зіставленні з низкою інших явищ 
або предметів, що мають тотожне або антитетичне 
значення. Тому, на думку Є. Фаріно, їх слід розгляда-
ти як складову парадигми або системи більш високого 
порядку [14, с. 279]. У нашому випадку системо-твір-
ним чинником є емоційно-оціночний комплекс уяв-
лень групи сучасників про спільне радянське минуле.

Якщо розглядати образи-предмети і явища роману 
Ірен Роздобудько «Якби» в контексті категорії «місць 
пам’яті», вони постають як певний набір стереотипів 
нашої свідомості, що пробуджують специфічні спо-
гади про минуле. Світ речей уже з перших сторінок 
твору з легкістю занурює читача в атмосферу певного 
часу. Такі цілком звичні реалії сьогодення, як офіси, 
ток-шоу, інвестори, ноутбуки, мобільні телефони, ав-
томатично відтворююся авторкою на лексичному рівні 
і так само автоматично сприймаються читачем. Однак 
це враження швидко зникає, коли в художню тканину 
тексту проникають елементи радянської «екзотики» – 
телефонні будки, «хрущовки», вінілові платівки тощо. 
Ці анахронізми, хоч і відійшли в історію не так давно, 
викликають у Вероніки суперечливі почуття: «Я поча-
ла підійматися на третій поверх, дивуючись тому, 
що тут нічого не змінилося. Сумно […] що через 
стільки років люди живуть так само […] Я не знала, 
розчулюватись чи сердитись на цей безпробудний за-
стій […] Я стояла перед дверима з номером 8. І вже 
напевно сердилась: за тридцять років навіть оббивку 
не змінили!» [13, с. 30–31]. 

Таку амплітуду переживань головної героїні лег-
ко пояснити: образи минулого набувають позитивного 
психоемоційного забарвлення, коли становлять час-
тину особистого досвіду молодої жінки. Повернув-
шись у той момент свого минулого, коли родина ще 
була повною і щасливою, матір живою, а дитинство 
безтурботним, Вероніка, природньо, не може уник-
нути ностальгії: «Каша була трохи підгорілою… / 
Зовсім трохи. Але я добре пам’ятала цей запах – за-
пах підгорілої каші. / Вона [мати. – Н.А., А.Д.] за-
вжди забувала вчасно зняти її з вогню. / Я слухняно 
відкрила рота і… / І сльози покотилися по моїх 
щоках» [13, с. 182]. Проте предмети і явища, котрі 
виступають символами надіндивідуальної історичної 
пам’яті фактично завжди мають у тексті негативну 
оцінку, оприявнюють іронічне ставлення героїні (як, 
зрештою, й інших персонажів-сучасників) до минуло-
го: «… все було дефіцитом. Одяг. Косметика. Книги. 
За книгами ми їздили до лісу – там на вихідні зби-
ралися книгомани – і з землі купували у спекулян-
тів книги, яких не було в магазинах […] Веселе було 
життя!» [13, с. 81].

Авторка не цурається й відверто негативних різ-

ких оцінок. Вислови типу «вчорашній день», «ретро», 
«музейний експонат», «нафталінові поради», «доіс-
торичний раритет» тощо упродовж розвитку сю-
жету неодноразово лунають із вуст представників 
нашого сьогодення. Подеколи з’являється навіть гірке 
усвідомлення марно витрачених літ: «Але для мене 
дійсно той час був абсолютно порожнім […] Було 
таке відчуття, що живеш у банці з водою і час від 
часу вистрибуєш до її звуженого горлечка, щоб вхо-
пити ковток повітря» [13, с. 80].

Ця проблема в Ірен Роздобудько набуває філо-
софського звучання і перегукується з назвою твору. 
«…У життя немає способу «якби», – переконана 
Вероніка Івченко [13, с. 12]. Тому не варто сумувати 
за минулим. Однак «уроки історії» забувати не слід: 
«…сьогоднішнє, якщо ви в координатах свого руху 
опинилися «на нулі», може не радувати – до того 
часу, поки ви не зробите крок назад […] Головне – 
результат: видужання і усвідомлення подальшого 
руху» [13, с. 225]. Цікаво, що ця «теорія», за задумом 
письменниці, належить лікарці «всесоюзного масшта-
бу», вісімдесятилітній Аделіні Паулівні – персонаже-
ві, який у творі репрезентує варіант архетипу Му-
дрого Старого.

Коммеморативний потенціал предметів і явищ в 
романі повною мірою розкривається, коли письмен-
ниця зіставляє типологічно подібні образи минулого і 
теперішнього: «…тоді я лежала в своїй спальні з па-
перовими шпалерами в дрібну квіточку. Зараз такі 
шпалери не приліпили б і в провінційній їдальні» [13, 
с. 52] або ще більш різко: «…якби мені тоді хтось 
сказав, що наші люди зможуть вільно подорожува-
ти світом чи заробляти більше призначеного мак-
симуму в сто двадцять «ре», – я б, певно, не пові-
рив і здав ту людину в дурку…» [13, с. 81]. Наведені 
приклади не потребують коментарів. Вероніка, без 
перебільшення, почувається сторонньою у світі свого 
дитинства («І всі люди для мене – інопланетяни» [13, 
с. 140]). Парадоксальним чином, – пише Д. Лоуенталь, 
– у міру збільшення темпів архівації минулого від-
бувається його дезактуалізація і воно перетворюється 
на «чужу країну» [8, с. 579]. Цікаво, що героїня майже 
дослівно відтворює цей термін («…все ж таки це ж 
не в іншу країну [виділено нами. – Н.А., А.Д.] ман-
друвати» [13, с. 24]).

Упродовж розвитку сюжету читач має можли-
вість спостерігати, як змі-нюється ставлення про-
тагоністки до предметів побуту, що її оточують як 
у минулому, так і в теперішньому. Іронічна оцінка 
майже всіх ретро-речей і явищ (за винятком хіба 
що паперового фотоальбому [див.: 13, с. 40]) поступо-
во відступає на задній план. Це відбувається в міру 
того, як Вероніка починає осмислювати сучасність у 
межах опозиції «духовне / матеріальне». Усвідомлен-
ня заміни справжнього щастя побутовим комфортом 
(«Я поглянула на полиці. Там стояв крем для рук у 
скляній бляшанці і болгарський шампунь «Роза». Я 
посміхнулась: для того, аби нормально скупатися 
і вимити голову, треба буде повертатися у двад-
цять перше сторіччя!» [13, с. 90]) – це одночасно 
момент болісного прозріння («Після ванни з піною-
кремом на основі олії авокадо і миття голови ав-
стрійським шампунем, що «збільшує об’єм вдвічі» 
[…] все це здалося більш далеким і не менш дивним, 
ніж це дивне літо. Згребти б всі ці причандалля у 
великий пакет і винести туди, де запах зубної пас-
ти «Поморин» і бадузана в пластиковій фігурці у 
вигляді качечки були символами безумовної дитячої 
радості. Кинути б це все посередині захламадженої 
кухні і сказати – ось, розбирайте! Це те, заради 
чого тривають ваші бездумні і безнадійні дні» [13, 
с. 214–215]). На наш погляд, за масштабами психое-
моційного напруження таке руйнування аксіологічної 
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системи у свідомості Вероніки можна співвіднести з 
вибуховим ефектом філософського відкриття Ф. Ніц-
ше для своєї епохи – «Бог помер!»: колишні цінності 
втратили легітимність, нові ще не вироблено.

Утім, натяк на критику сучасності, втоми від неї 
імпліцитно присутній уже з перших сторінок твору. 
Цю функцію виконують пейзажні описи. Урбаністичні 
пейзажі початку ХХІ століття набувають негативно-
го емоційно-експресивного забарвлення (образні ви-
слови типу «урбаністична пустеля», «марсіанський 
пейзаж», «башти-монстри» підкреслюють внутріш-
ню відчуженість героїні) і протиставляються радян-
ському місту 1980-х: «Скрізь височіли новобудови 
[…] Все заасфальтоване, зацементоване, запаковане 
в пластик і метал. / Сучасний «спальний район» 
[…] Але побачене не викликало жодного оптимізму. 
Замість затишних зелених двориків і зворушливих 
п’ятиповерхових «хрущовок» бачила перед собою го-
ломозі башти на двадцять поверхів, довкола яких 
не було жодного дерева […] Одразу пошкодувала, що 
приїхала» [13, с. 24–25]. Підкреслимо, що подібних 
описів у романі чимало і така розстановка акцентів 
не змінюється упродовж всього твору. «Затишні зеле-
ні дворики» стають символом тихої ностальгії дівчини 
за минулим. І це не дивно, адже в одному з таких дво-
рів минав час її щасливого дитинства. Для маленької 
Ніки це був її світ, де вона знала кожен куточок і 
почувалася цілком захищеною.

Формуванню позитивного образу минулого че-
рез пейзаж сприяє цікава художня деталь – при 
кожній згадці про рідне подвір’я Вероніки в описах 
обов’язково з’являються білі простирадла: «Переді 
мною знову відкрилася зворушлива панорама цього 
вцілілого острівця […] лабіринт з мотузок, на яких 
сушилися простирадла. / Легкий вітерець надимав 
їх, мов вітрила. / Довкола простирадл бігали, гра-
ючи в схованки, дітлахи […] Мене охопив приємний 
спокій» [13, с. 48]. Практично завжди вони асоціюють-
ся зі спокійним, упорядкованим життям мешканців 
подвір’я. Семантика білого кольору, який вважається 
символом чистоти, подвоюючись (адже простирад-
ла щойно випрані!) і навіть потроюючись (неодмінна 
присутність дітей – незіпсованих поки що духовно, 
тобто «чистих»), сугерує думку про моральну чистоту 
громадян Радянського Союзу. Не випадково Вероніка, 
блукаючи містом, натрапляє на такі ж подвір’я, «як 
дві краплі води схожі на її власне» (зрозуміло, у сенсі 
того враження, яке вони справляють на героїню).

Важливо підкреслити, що тільки остання згадка 
про білі простирадла набуває іронічного відтінку: «…
На вулиці Жовтневій нічого не змінилось […] і май-
данчик у дворі майорів білими прапорами білизни. 
Таке враження, що по всіх околицях тривала капі-
туляція» [13, с. 142]. Позитивна дотепер символіка 
раптом втрачає своє звичне семантичне навантажен-
ня, оскільки Вероніка нарешті починає усвідомлюва-
ти природу того «спокою» і «моральної досконалості», 

які виявляються назагал позірними. Зазначимо, що 
це відбувається паралельно з усвідомленням ницості 
ідеалів і її теперішнього. Таким чином, 1980-ті, за об-
разним висловом Аделіни Паулівни, є «початком хво-
роби», а початок ХХІ століття – її наслідками. Отже, 
Ірен Роздобудько у романі «Якби» показує банкрут-
ство моральних імперативів як покоління батьків, так 
і їхніх дітей, пропонує шукати джерело проблем у 
нашому минулому.

Висновки і пропозиції. Будь-який мистецький ар-
тефакт, у тому числі й художньо-літературний текст, 
за своєю онтологічною сутністю становить імпліцитну 
форму коммеморативної репрезентації. Діалог історії 
та сьогодення, особливий спосіб інтерпретації теперіш-
нього через образи минулого («місця пам’яті») постає зі 
сторінок роману Ірен Роздобудько «Якби». На «розва-
жальному матеріалі» (сюжет твору має фантастичну 
основу з виразною детективною інтригою) письмен-
ниця змогла розкрити причини моральної деградації 
українського суспільства початку ХХІ століття.

Розкодовування смислових полів роману Ірен 
Роздобудько «Якби» ми розпочали з аналізу спогадів 
про події, що постають у творі продуктивним спосо-
бом інтерпретації минулого. Авторка звертається до 
чотирьох знакових подій радянської історії 1980-го 
року. Відтворюючи колективні та індивідуальні спо-
гади, письменниця вдається до їх зіставлення, яке 
відбувається не прямо, а опосередковано, – через 
залучення індивідуально-авторської символіки, ви-
користання елементів «лейтмотивної техніки» (тер-
мін Т. Манна) тощо.

Привертає увагу і світ речей у романі. Образи 
предметів поліфункціональні: по-перше, вони дають 
змогу достовірно описати тло, на якому відбувають-
ся події; по-друге, мають коммеморативну природу, а 
тому стають джерелом формування культурних сен-
сів.

Обережна спочатку і доволі різка згодом крити-
ка сучасності здійснюється Ірен Роздобудько через 
показ внутрішньої еволюції головної героїні роману. 
Психологічний конфлікт Вероніки Івченко має дво-
їстий характер: з одного боку, дівчина вирішує суто 
особисті проблеми (причини затинання, взаємини із 
чоловіком тощо), а з другого – письменниця показує 
процес поступового визрівання її національно-дер-
жавної та соціокультурної ідентичності. Важливо, що 
обидва вектори самодостатні, однаковою мірою три-
мають читача у напруженні. У той же час, твір по-
збавлений надмірного дидактизму й моралізаторства. 
Адже пересічний читач не перейматиметься роз-
шифровкою додаткових смислів, які майстерно при-
ховано авторкою у підтексті.

У подальшому доцільно простежити специфіку 
художнього моделювання менталітету як способу 
трансляції історичної пам’яті, а також охарактери-
зувати мнемонічну функцію образів історичних по-
статей. 
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Аннотация
Статья является попыткой предоставить комплексный аналитический комментарий по поводу практик коммемо-
рации советского прошлого с точки зрения их обусловленности императивами современности, репрезентируемых 
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Summary
The article is one of the first attempts to submit a comprehensive analytical comment as for practices of commemoration 
of the Soviet past seeing their condi-tionality imperatives of nowadays, which are represented in modern mass-
literature (based on the novel by Iren Rozdobudko «If»).
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У статті розглянуто особливості авторської інтерпретації міфологічних сюжетів та образів у художній словесності. 
Визначено основні типи та прояви міфологізму творчості письменників. Проаналізовано змістову наповненість поняття 
міф та міфопоетика в авторському тексті.
Ключові слова: міф, інтерпретація, міфологізм, міфотворення, образ-символ.

© Соломахіна Ю.Ф., 2014

Література як вид мистецтва послідовно збері-
гає зв’язок з міфологією на всіх етапах свого 

розвитку, відбувається постійний взаємовплив: «міф 
«перетікає» в літературу у вигляді сюжетно-компо-
зиційних схем (міфологема) та окремих елементів 

(міфема)» тощо, тоді як у літературі можуть «виро-
блятися» вже «нові» міфи. Більш того, як стверджує 
О.Лосєв, міфологічні методи літератури здатні до «ре-
алістичного відображення життя». Міфологічні струк-
тури з більшою чи меншою інтенсивністю впліталися 


