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Ніна 
Поліщук

Якщо підійти до ключових понять, зазначених у 

заголовку, суто аналітично, відштовхуючись від 

ус талених дефініцій, то такий підхід може надовго 

(й, можливо, безнадійно) загрузнути в їх теоретич-

ній порівняльній аналітиці, а потім — у спробах 

«накладання» обраних зрештою дефініцій на істо-

ричну реальність. Більш продуктивним є інший 

шлях — від конкретної історичної реальності до 

прояснення понять. Йдеться про прояснення, а не 

остаточне формулювання понять тому, що «кон-

кретна історич на реальність» — це не втілення дії до-

вічних «об’єк тивних законів», а певна динамічна 

сукупність історичних процесів, плетиво подій, 

що охоплюють життєві шляхи персоналій та їхню 

діяльність, у тому числі літературну, мистецьку, 

філософську творчість та її результати. Історичність 

підходу до прояснення понять включає як свою 

характерну рису врахування розмитості і нестій-

кості їхніх першо початкових, до-класифікаційних 

контурів і, від повідно, їх динамічного сполучення 

та роз’єднання у широкому діапазоні соціально-

культурних процесів. Тому розмежувальні зусилля 

окремих предметних дисциплін (за термінологією 

Куна, «професійні матриці») є лише одним із ас-

пектів історич ного перебігу цих процесів, а не 

жорстким каноном. У цьому контексті важливими 

є не сума вже встановлених, дисциплінарно роз-
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межованих понять та можливі точки їх зближення, а історично змінювані 

смислові перехрещення («згущення» та констеляції), або «невизначені ці-

лісності». Зіштовхуючись у надрах цієї цілісності, ще не відкристалізовані 

смисли-поняття можуть поєднуватися або виявляти несумісність, існувати 

паралельно або змінювати одне одного, і в цьому процесі інтелектуального 

вирування підпадати (або не підпадати) під класифікаційний прес фахівців. 

Розглянута в історико-філософській площині, «невизначена цілісність» 

може бути свого роду альтернативою ідеї Гусерля про інтенційність як чисту 

структуру свідомості, вільну від емпіричних впливів (культурно-політичних, 

соціальних, психологічних), яка саме завдяки своїй «чисто ті» та «визначе-

ності» може бути з’єднальною ланкою між суб’єктом та об’єктом, між все-

загальною людською свідомістю та іманентним світом предметності. «Не-

визначена цілісність» поняттєвих смислів перебуває радше у річищі тлу-

мачення «пізнім» Вітґенштайном ментальних станів як невіддільного від 

життя знання. У праці «Про визначеність» він зауважує, що таке знання не 

слід розглядати як щось «поквапливе або повер хове, а як форму життя» 

[Wittgenstein, 1972: p. 46]. Примітним є уточнен ня, яке він подає одразу піс-

ля цього твердження, а саме, що таке знання може бути «дуже нечітко ви-

словлене і, ймовірно, нечітко помислене також» [Wittgenstein, 1972: p. 46]. 

Порушене у цій статті питання розглядається  насамперед з точки зору 

поняттєво-смислової динаміки знання як «форми життя», тобто знання, 

увіходження якого до «невизначеної цілісності» літератури, філософії, мис-

тецтва не скасовує, але понижує до другорядності їх чітке дисциплінарне 

розмежування. На передній план виходять інтелектуальні процеси як акту-

альні соціальні практики 1. Соціальні практики розглядають як сукупність 

переконань конкретних спільнот та персоналій, налаштованих на динаміч-

не узгодження цих переконань у комунікативних процесах та на критичну 

саморефлексію для досягнення політико-культурних змін у перспективі їх 

покращення, тобто ефективного функціювання в інтересах усіх сторін. 

Інтелектуальні процеси є невід’ємним аспектом цієї сукупності. Якщо 

йдеться про їхню самостійність на рівні дисциплінарних, парадигмальних 

розмежувань, то у контексті історичності доцільним є їх тлумачення як 

«ущільнень», певних смислових абревіатур, які розгортаються і згортають-

ся у зіткненнях, розходженнях та узгодженнях різноманітних соціаль-

них практик. 

1 Термінологічно поняття «соціальні практики» належить до гуманітарних здобутків 

другої половини XX сторіччя. Найбільш вагоме місце воно займає у працях амери-

канських філософів Р. Брендона та Р. Рорті, які розглядають соціальні практики на-

самперед як мовні, або лінґвістичні. Йдеться про практику обговорення будь-яких 

питань, продовження цього процесу не обмежено, доки буде досягнуто позиції узгод-

женості, після цього — дотримання домовленостей.
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Прояснити співвідношення понять в історичному контексті означає 

встановити їхню актуальну функціональну ефективність як історично зу-

мовленої, але змінюваної смислової цілісності. «Історичність» як харак-

теристика конкретних персоналій (філософів, письменників, митців, істо-

риків мистецтва) виявляється в тому, що вони силою своєї творчої уяви 

здійснюють творення-передавання свого знання майбутнім генераціям. 

Як «форма життя» це знання знімає дуалізм суб’єкт-об’єктної вертикалі, 

переміщуючи його у горизонталь міжсуб’єктної комунікативності. Філо-

софські поняття (як і літературні образи) набувають сенсу недиференційо-

ваного інтелектуального простору, в якому література і філософія не по-

требують фіксування свого місця в ієрархічному співвідношенні. 

Такий неієрархізований підхід до філософії та літератури частково 

має свої витоки в інтелектуальних здобутках романтизму, який протиста-

вив ідеї трансцендентального ідеалізму Канта про упривілейоване стано-

вище філософії щодо інших сфер інтелектуальної культури ідею літератури 

як письма, що не підпорядковане наперед заданим апріорним правилам. 

Згідно з романтиками, для літературної творчості ці правила (як уособлен-

ня минулого) не є важливими, вона їх відхиляє й сама творить як письмо, 

що прозирає майбутнє. Один з найвідоміших представників романтизму 

англійський поет Шелі у своїх роздумах про поезію (есе «На захист пое-

зії» 1821 року, вперше опубліковане 1840 року) застосував метафоричний 

вислів, який потім увійшов у широкий обіг, а саме порівняв поета з веле-

тенською тінню, яку майбутнє кидає на сучасність. Через сторіччя видат-

ний філософ XX сторіччя Мартин Гайдеґер, осмислюючи роль філософії 

в історичному процесі, також звертається до поезії, але вже не як різно ви-

ду мистецтва письма, а як зануреного в історію («конкретну історичність») 

самого мистецтва, в якому розкривається істина Буття. В історичному про-

цесі «мистецтво трапляється як поезія», тобто поезія стає альтернативою 

не тільки традиційному раціоналістичному та емпіричному пізнанню, але 

й феноменологічному варіантові сцієнтизму Гусерля. Вона стає «При сво-

єнням» (нім. Ereignis, англ. Appropriation), у процесі якого Поет і Мислитель 

прагнуть віднайти слова, що виявляють момент історичної локалізації ко-

нечного людського буття в історії Буття з великої літери. 

У контексті пізніших (уже другої половини XX сторіччя і першого де-

сятиріччя XXI сторіччя) філософських ідей щодо обопільного зближення 

літератури та філософії твердження Гайдеґера про те, що «лінґвістична 

праця, поема у вужчому розумінні, займає пріоритетне становище у царині 

мистецтв» [Heidegger, 2001: p. 71], а «мова сама по собі є поезією у найсуттє-

вішому розумінні» [Heidegger, 2001: p. 72], є історично й соціально-куль-

турно знаковими. Тому не мають істотного значення критичні зауваження 

з боку «деконструктивіста» Дерида чи неопрагматиста Рорті стосовно 
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залишків метафізики у філософії Гайдеґера. На передній план виходить 

те, що зближує цих філософів, а саме осмислення проблеми співвідно-

шення філософії та літератури як мови. Для Дерида це мова-писання, для 

Рорті — процес історичного розгортання соціальних практик як мовних, 

або лінґвістичних. У мові-писанні, з точки зору Дерида, відбувається гра 

смислу, що «може перехлюпнутися через вінця значення (сигналу), яке 

завжди замкнене місцевими рамками природи життя, душі» [Дерида, 2004: 

с. 25]. Це «перехлюпування» і є моментом «волі-писати», що характерне і 

для філософії, і для літератури. На відміну від Дерида Рорті вважає, що лі-

тература як сфера соціальних (мовних) практик більш вільна у своїй 

проективності майбутнього, оскільки не стиснута схильністю до попере-

дньо сформульованої пропозиційності. На останню хибує високопрофе-

сійна аналітична філософія, тому Рорті віддає перевагу «банальній» філо-

софії прагматизму як філософії мовного спілкування, яка відкрита до віль-

ного розгортання майбутніх соціальних практик. Останні підпорядковані 

не схематизму правил, а лише динамізму узгодженості переконань, спря-

мованих на гуманізацію цих практик та їхніх результатів. Аби цього досяг-

ти, немає потреби різко розмежовувати здобутки креативної уяви філосо-

фів та не-філософів і виявляти занепокоєність з приводу того, під який 

академічний розподіл підпадає вивчення Геґеля, Фройда, Гайдеґера, Ніц-

ше або Дерида. Така невизначеність у класифікаційному розмежуванні між 

творчими постатями у філософії та літературі, як зазначає Рорті, спонукає 

філософів шукати компанії дослідників інтелектуальної історії та літера-

тури. Це нарощує значущість філософії як «культурної політики», яка буде 

потрібною, доки відбуватимуться зміни в культурі. Опертям цих змін є 

демократизація соціальних практик, а не теоретичний схематизм у будь-

якій гуманітарній сфері. 

Яскравим проявом «невизначеної цілісності» соціальних практик, спря-

мованих у майбутнє, які характеризували європейське інтелектуальне 

життя на початку XX сторіччя, став модернізм цього періоду. Примітною 

ознакою того, що смислова констеляція (мистецтво, література, філософія) 

у цей час успішно функціювала без дисциплінарного «розшматування», 

була її термінологічна неоформленість як «модернізму». Важливим був 

не термін, а його інтелектуальний, соціально-культурний контекст. Спосіб 

не-термінологічного увіходження у царину модернізму мав на той час блис-

кучий прецедент в особі німецького історика мистецтва Вільгельма Во-

ринґера, який своєю книгою «Абстракція та емфатія» 2 започаткував тен-

2 Невелике за обсягом дисертаційне дослідження молодого німецького вченого Віль-

гельма Воринґера (1881—1965) «Abstraction und Einfuhlung» було вперше опубліковано 

1908 року й відтоді витримало велику кількість перевидань багатьма мовами. Головна 
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денцію літературного модернізму, що здобулася згодом на оцінку «кла-

сичної». У цій книзі термін «модернізм» не вжито жодного разу. Йдеться 

головним чином про історію мистецтва (переважно про живопис, орна-

менталістику, архітектуру) та естетику як теоретичне оформлення цієї іс-

торії. Звертання до філософії відбувається тоді, коли потрібно увиразнити 

мистецьку «втечу» в абстракцію (двовимірність простору) від страхітливих 

загроз тривимірної об’ємності, яка була супутником почуттєвого загли-

блення (емфатії) у предмет споглядання. У теоретичних міркуваннях авто-

ра філософія присутня не як дисципліна, яка надає фундаментальності 

«менш серйозним» галузям — історії мистецтва та естетиці, а як один із 

ком понентів історико-культурного процесу. Мистецька практика перших 

двох десятиріч цього періоду, кожне з яких ознаменувалося такими видат-

ними інтелектуальними «злетами до абстракції», як картини «Авіньйон-

ські дівчата» П. Пікасо (1907 рік) та «Чорний квадрат» К. Малевича (1915 

рік), засвідчує креативну самобутність цієї практики [Голомшток, 2004; 

Горбачов, 2006; Огнєва, 2008]. Адже твори цих митців були далекі від того, 

щоб бути наслідком студіювання філософських праць. Вони були реф-

лексією художників, які засобами малярства (у Пікасо це кубізм, у Мале-

вича — супрематизм) передавали й водночас творили безкраїй інтелекту-

альний простір абстракції (не стиснутий гносеологічними лещатами). 

Якщо розглядати «Чорний квадрат» як безконечну перспективу прагнення 

людини до свободи, то у контексті модернізму як культурно-мистецького 

явища видається метафорично довершеною і філософськи наповненою за-

увага Ю. Шереха щодо героїв роману В. Підмогильного «Невеличка драма». 

На його думку, у цьому камерному романі письменник «волів би подати 

своїх героїв на абстрактних чорних сукнях» [Досвід кохання, 2003: с. 332]. 

На рівні окремих дисциплін філософія та література не підпадають під 

успадковану від Канта підпорядкованість останньої як сфери, де панує 

уява, епістемологічному авторитетові філософії як науки наук. Радше вони 

є самостійними та рівноцінними чинниками, кожний з яких виконує свою 

власну політико-культурну та соціально-комунікативну функцію, хоча це 

не виключає їхнього обопільного підсилення (чи послаблення) у точках 

поняттєво-смислового перетину. Персоналії видатних письменників, мит-

ців, філософів можна віднести саме до таких точок інтелектуального збу-

рення і, зрештою, відліку в культурі — як національній, так і світовій. У 

сучасному літературознавстві також наявні виразні кроки у бік дисциплі-

ідея книги полягала в тому, що в історичні періоди непевності та невизначеності, коли 

панує страх перед зовнішніми обставинами життя, людина прагне мистецькими засо-

бами максимально відійти від емфатії (ставлення до дійсності як емоційного «вчуван-

ня» у предмет) і шукає захисту в інтелектуалізмі абстракцій. 
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нарного пом’якшення розмежувань між літературою та філософією. Це 

виявляється як у лапідарних твердженнях у контексті аналізу конкретних 

літературних творів, так і в системному обґрунтуванні дражливих тем 

людського пізнання як форми життя. 

Український літературознавець і культуролог В. Скуратівський, да ю-

чи характеристику авангардизму у французьких п’єсах XX сторіччя, мета-

форично влучно і містко зауважує, що «розпечені теми» людського існу-

вання «розплавили реторти філософських абстракцій і прямісінько пере-

лилися в прозу й драматургію» [Французька п’єса, 1993: с. 14]. Справді, 

намагаючись збагнути, здавалося б, абсурдні словесні сутички та дії героїв 

п’єси Бекета «Чекаючи на Ґодо», читач не може позбутися враження, що 

він знаходиться у самісінькій гущині — грубій, прямій і примітивній, яка і 

є людським існуванням, якщо його не прикрашати абстрактним філо-

софським орнаментом, наділяючи останній властивістю «істинності». «Че-

кання на Ґодо» у мороці абсурдності людських стосунків виглядає усе ж 

надією на те, що ці стосунки можуть змінитися «на краще», і ця надія є 

правдивішою і доступнішою, ніж будь-який варіант її теоретичного пле-

кання у реторті філософської абстракції. Цвєтан Тодоров (сучасний 

французький літературознавець і літературний критик) також підходить 

до питання про дисциплінарну матрицю літератури з точки зору можли-

вого «розмивання» її меж. Ознаки цього він віднаходить у дослідженні 

окремих літературних творів там, де епістемологія «поняття літератури» 

виявляє свою несуттєвість порівняно з пізнанням як формою життя. 

Теоретична техніка літературознавства переплавлюється у філософські 

поняття і навпаки, коли йдеться про «пояснення» поезії Верлена, Рембо, 

романів Джейм са, Новаліса чи новел По. 

Творчість Валеріана Підмогильного належить до видатних і тому, ма-

буть, найбільш неоднозначних явищ в українській інтелектуальній куль-

турі XX сторіччя. Ця неоднозначність, супроводжувана різноманіттям її 

інтерпретацій (з боку як сучасних йому критиків і колег, так і пізніших ав-

торів), є знаковою рисою цього письменника-інтелектуала, найбільш ін-

тенсивний період творчості якого охоплює 1920-ті — початок 1930-х років. 

Є підстави стверджувати, що В. Підмогильний був осібною постаттю цього 

періоду, яка вирізняється як характером своєї творчості, так і позицію-

ванням щодо політичних, громадських, культурних процесів, які тоді від-

бувалися. Хоч він не стояв осторонь від громадсько-політичного та куль-

турного життя пореволюційного десятиріччя (наприклад, брав помітну 

участь у відомій літературній дискусії 1925—1928 років), але центр ваги 

своєї персональної небайдужості до тогочасних подій він переніс на твор-

чість: її інтелектуальну багатогранність, тематику, стиль. З огляду на це 

резонанс його культурної значущості варто вимірювати не рівнем біо-
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графічно зафіксованої особистої участі у громадсько-політичних подіях або 

культурницьких дискусіях того часу, а її конденсацією у характерних особли-

востях та результатах інтелектуальної творчості, насамперед літературної. 

Як письменник В. Підмогильний не просто яскраво репрезентував 

тогочасну українську культуру, а потугою самобутності свого таланту тво-

рив нове «силове поле» цієї культури, що не вкладалося в узвичаєні канони 

самовираження. Зокрема, це стосується ставлення до модернізму, точ ні-

ше, творення інтелектуального простору модернізму 1920-х років, який 

значно відрізнявся від українського модернізму першої хвилі. Обидва мо-

дернізми були інтелектуальним згустком процесів, які охоплювали різні 

відтинки історії української культури, що відзначалися гострим прагнен-

ням до самоідентифікації через оновлення, наголошуванням уваги не 

стільки на минулому, як на майбутньому, а також на зближенні з цінностя-

ми світової культури як чинником цього оновлення. 

Як відомо, перша хвиля модернізму в українському культурному се-

редовищі хронологічно припадає на 1898—1914 роки. Концептуально 

вона була найяскравіше репрезентована поглядами українських культур-

них діячів, літературних критиків, поетів, які організаційно були зосеред-

жені в редакції (й довкола неї) журналу «Українська хата». У метафорично-

му розумінні можна стверджувати, що особливістю модерністів-«хатян» 

було те, що вони свідомо (на рівні теоретичних, зокрема естетичних об-

ґрунтувань) прагнули оновити «українську хату». З погляду стратегії на-

ціонально-культурного спрямування це оновлення вбачалось у відсторо-

ненні від традиційного народницького провінціалізму й наближенні до 

відкритості європейських культурних процесів. У контексті ж осмислен-

ня інтелектуальних засобів здійснення цієї стратегії «хатяни» (головні по-

статі — М. Євшан, М. Сріблянський, А. Токмачевський) хоч і різнилися 

між собою нюансами в естетичних і літературно-критичних підходах, але 

мали чимало спільного, що робить їх упізнаваними як представників 

українського модернізму першої хвилі. Ця спільність зосереджувалася 

навколо трьох головних тез — націоналізм, індивідуалізм і пріоритет ідеї-

міфу, кожна з яких була щільно пов’язана з двома іншими. Націоналістич-

ні та культурологічні ідеї ґрунтувалися на відкрито задекларованому ін-

дивідуалізмі, згідно з яким лише діяльнісна «вища одиниця» (індивід), а не 

знеособлений народ може своїми політичними та мистецькими ідеями 

пробудити загал і повести його за собою з метою радикального оновлен-

ня життя. У тогочасному історичному та загальнокультурному контексті 

націоналізм «хатян», з одного боку, відкривався до європейського куль-

турного космополітизму, а з іншого — був жорстко непримиренним до ін-

шого космополітизму — марксистського, тобто «пролетарського інтерна-

ціоналізму» [Павличко, 1999: с. 131]. Націоналізм та індивідуалізм ранніх 
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модерністів оживлювалися пасіонарним пошуком ідеї-міфу, втілення 

якої пов’язували з надією на розвиток політико-культурного лібералізму 

західноєвропейського штибу. 

Безпідставність цієї надії стала очевидною після Першої світової вій-

ни та більшовицького перевороту 1917 року, коли розпочався процес (із 

наростаючим розгоном упродовж наступного десятиріччя) викорінення 

всіх ознак лібералізму, що позначилося на підпорядкуванні культури тота-

літаристським політико-ідеологічним міфам. Культурний модернізм як 

вільне літературно-мистецьке явище втрачав свою перспективу. Поняття 

оновлення або модернізації набувало спотвореного сенсу втягування сус-

пільства у стан всепоглинного зодноманічення, насильницького чи зму-

шено-добровільного. Згодом у романі «Місто» В. Підмогильний зафіксує 

суть громадянської війни та її наслідків як величезний масовий зрух, «де 

одиниці були непомітні часточки, зрівнені в цілому й безумовно йому під-

порядковані, де люди знеособились у вищій долі, що відібрала їм особисте 

життя і разом з ним усі ілюзії незалежності» [Підмогильний, 1954: с. 135—

136]. Інтелектуальний спротив впровадженню «всесвітнього шаблону», не-

сприйняття будь-яких форм насильства над людиною, в тому числі позбав-

лення її права на особистісне, творче самовиявлення, становить відправну 

точку для тих новацій, які вніс В. Підмогильний у розуміння модернізму. 

Модернізм не є концептом з універсально зафіксованим незмінним 

значенням. У загальному розумінні поняття «модерн», «модерність», «мо-

дернізм» обертаються навколо певного тлумачення «новизни», «оновлен-

ня», зміни або заміни чогось усталеного, традиційно звичного на нове. 

Будь-яка конкретизація цього розуміння (включно з диференціацією по-

нять модерну, модерності та модернізму) залежить від того, на яких ас-

пектах «застарілості» та «новизни» зупиняє увагу дослідник, а також від 

його підходу до вірогідних способів цього оновлення та їхньої перспек-

тиви. Тому позиція дослідника стає точкою тяжіння-відштовхування різ-

новекторних силових ліній у культурно-комунікативному полі, створю-

ваному як політичними орієнтаціями і художньо-естетичними смаками, 

так і біографічним плетивом доль, і не в останню чергу особистою ідіо-

синкразією. Можна цілком погодитися з думкою сучасного французького 

соціолога модерності Даніла Мартучеллі, що поняття модерності завдячує 

своєю аналітичною придатністю концептуальній невизначеності, здат ності 

охоплювати різноманіття феноменів у багатьох дисциплінах та полеміках 

[Йосипенко, 2008: с. 131]. Обопільна скоординованість історичного часу та 

змінюваних соціальних практик надають підстави для тлумачення «мо-

дернізму» як «модерності», відчутої та усвідомленої засобами інтелекту-

ального дискурсу — літературного, мистецького, філософського, науково-

го. Час стає внутрішнім чинником людського життя, мереживом пам’яті 
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конкретних людей, які його сплітають і переплітають у контексті обставин 

власного життя 3. 

В. Підмогильний був не теоретиком модернізму, а його «практиком», 

тобто втілював-продукував його особливості у власному письменницькому 

та літературно-критичному дискурсі. Саме цей дискурс в усій його багато-

гранності, суперечливості та абстрактному інтелектуалізмі утворює най-

більш конкретне та інформаційно насичене поле для дослідницької роз-

відки щодо особливостей модернізму в українській культурі 1920-х років. 

Не міркування про модернізм, а інтелектуальний дискурс як літературна 

творчість є головним внеском В. Підмогильного у виокремлення особливої 

форми модернізму, характерної для української культури саме тих часів. У 

його міркуваннях про літературу та мистецтво, про творчий процес у пись-

менстві, про місце у ньому абстрактного та практично-звичаєвого виразно 

відчутним є вільний дискутативний контекст або «інтелектуалізм» у дусі 

тогочасного європейського модернізму. Цей термін вартий застосування 

тому, що він покриває три взаємопов’язаних значення. По-перше, він є 

стислим і водночас достатньо містким для означення сенсу, закріпленого у 

дослідницькій літературі за поняттями «інтелектуальний роман», «проблем-

ний роман» або «інтелектуальна проза». По-друге, він є репрезентативним 

щодо інтелектуальної культури, тобто «інтелектуальність» постає не як си-

нонім розумності, раціональності чи освіченості, а радше як наміреність і 

здатність толерувати різні позиції (в літературі, філософії, політиці чи деін-

де), не відмовляючись від переваг своєї власної. По-третє, термін «інтелек-

туальність» у розумінні інтелектуальної культури відкритий до змін, постій-

ного оновлення та збагачення 4. Інтелектуальна культура або інтелектуаль-

ність особистості (не тільки фахово заанґажованої, але й «пересічної» 

лю дини з перебігу її життя) означує розумову, почуттєву, поведінкову на-

станову на сприйняття життя в його багатоманітті та змінюваності, на 

спроможність до вільного життєвого вибору за будь-яких обставин (бу-

денних чи екстремальних), на толерантне ставлення до «інакшості». Як 

письменник і творча особистість В. Підмогильний цілком підпадає під по-

няття інтелектуала, яке стало широко вживаним у далеко пізніші часи, на 

3 Виразно модерністський підхід до часу демонструє Марсель Пруст у романі «У пошу-

ках утраченого часу». У першому томі «На Сванову сторону» час позбавлений хроноло-

гічної прямизни і письменник переміщує його у пульсуючу просторінь спогадів голо-

вного героя. Для Свана минуле перетворюється на тоненьку верству поєднаних між 

собою вражень, які він розташовує у просторі «знайомих місць» як йому заманеться 

(див.: [Пруст, 1997: с. 352]).
4 Інтелектуальність як культура інтелекту увиразнюється етимологічними витоками 

слова «культура» (від лат. culture – обробляти землю), адже йдеться про «оброблення» 

ниви інтелекту. 
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порубіжжі XX і XXI сторіч. Йдеться про те, що інтелектуал «пам’ятає й 

використовує різні словники одночасно» на відміну від «людини маси» 

[Rorty, 2006: p. 81], яка використовує лише один 5. 

Увесь творчий здобуток В. Підмогильного — від перших оповідань («Гай-

дамака», «Ваня», «Старець», «На іменинах», «На селі» та ін.) і до останньої 

неопублікованої «Повісті без назви» (1934 рік) засвідчує варте подиву ба-

гатство його інтелектуального дискурсу, словниковий діапазон якого з 

легкістю переходить від згадок про Канта, Кіркеґора, Ніцше, Аристотеля, 

Данте, Декарта, Франка, Коцюбинського, професійних роздумів про літе-

ратуру, мистецтво, психологію творчості до не менш проникливих, спо-

внених драматизму та екзистенційних прозрінь міркувань про простих 

селян або чиновний люд. Інтелектуалізм текстів творчого спадку україн-

ського письменника був набагато ближчим до реальності, ніж відобра-

жальний реалізм «однословникової» пролетарської ідеології. У цих текстах 

без зайвої політико-ідеологічної риторики колективна «міць сталевої 

думки» непоправно втрачає перед роздумами людини, коли «сум веде ду-

шу у безкрає». Твори, написані як у ранньому юнацькому віці (перша збір-

ка оповідань вийшла друком 1920 року), так і вже уславленим письменни-

ком і перекладачем початку 1930-х років, — це розгорнутий інтелектуаль-

ний дискурс тогочасного культурного середовища, яке гостро відчувало 

задуху тоталітарного режиму й чинило спротив доступними йому творчими 

засобами. У таких видатних постатей, як В. Підмогильний та В. Петров 6, до 

цих засобів належав інтелектуалізм їхніх літературних творів, в яких вони 

здійснювали осягнення-творення нових тенденцій, суголосних тим, які ма-

ли місце в європейській та світовій культурі. Ці тенденції не вкладалися в 

усталені та відпрацьовані поняття предметно розмежованих дисциплін і 

були спрямовані на освоєння мистецькими та літературними засобами но-

вих виявів і форм соціально-культурного та приватного життя людини. 

У цьому контексті розмиваються різкі межі між дисциплінами та фа-

ховими належностями, а у виниклому просторі невизначеності набувають 

першорядної ваги постаті інтелектуалів, які здатні прозирати майбутнє й 

докладати зусиль щодо його утвердження. «Модернізм», який відкриста-

лізовувався у творах В. Підмогильного, був «багатословниковою» рефлек-

сією як тогочасної політико-культурної безвиході, так і надії на вихід із неї 

5 Наявне у наведеному твердженні протиставлення «інтелектуала» та «людини маси» 

стосується не вузької дихотомії елітарності та пересічності, а розрізнення позиції со-

ціально-практичного плюралізму, невіддільної від індивідуальної самоповаги та пова-

ги до інших, та позиції підпорядкування «загальності» («масовості»), суміжної із само-

приниженням та зневагою до інших. 
6 Інтелектуалізм В. Петрова охоплював також його дослідницьку працю, зокрема істо-

рико-філософську [Руденко, 2008].
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засобами інтелектуалізму. Один із героїв роману «Місто» поет Вигорський 

висловлює думку, яку можна вважати суголосною позиції автора роману. 

«На межі двох діб неминуче з’являються люди, що зависають якраз на 

грані, звідки видно далеко назад і ще далі вперед. Отже, вони слабують на 

хворобу, якої люди жодної партії ніколи не прощають, — на гостроту зору» 

[Підмогильний, 1954: с. 259]. «Гострота зору» В. Підмогильного — на межі, 

на грані минулого та майбутнього — проявилась і в його рефлексії щодо 

власних текстів. Ця рефлексія є не стільки авторською ретрансляцією вра-

жень від «об’єктивної дійсності», скільки станом «поглинання» цими текс-

тами, які набувають статусу автономності. У цій площині В. Підмо гиль ний 

підпадає під ту саму «логіку модернізму», яку констатує Г. Грабович сто-

совно І. Костецького [Грабович, 2005: с. 262]. 

Модерністський інтелектуалізм, до якого тяжів В. Підмогильний, не 

виключав впливу ідей, але їхня культурницька й гуманітарна потуга вба-

чалася у вільних зростанні та змагальності, не підпорядкованих якомусь 

найвищому абсолюту, навіть філософському. У романі «Невеличка драма» 

наведено міркування про ідеї, яке дає уявлення про розуміння автором 

цього питання. Головний сенс цього міркування зосереджений у проти-

ставленні непохитного розумування, яке може обернути «світ у пустелю, 

без оазів, де сонце завжди б стояло на заході» — грі ідей. У цій грі або 

вільному середовищі інтелектуальної змагальності немає місця пріоритету 

філософії перед літературою чи літератури перед філософією. Розглядаючи 

своїх героїв на камерному тлі «абстрактних чорних суконь» («Невеличка 

драма») або як палких учасників сутичок «деяких принципів, важливих 

для нашого дня і майбутнього» («Повість без назви»), В. Підмогильний ці-

кавиться не ідеями як абстрактним витвором людського розуму, а їхньою 

грою у контексті життя. Різноманітні монологи та діалоги, що ними рясно 

насичені твори письменника, — це голос автора, який зіштовхує різні ідеї, 

принципи, почуття й тим самим надає читачеві багату інтелектуальну по-

живу для «перетравлювання» та формування власної позиції. Тому коли 

оповіданню «Проблема хліба» передує епіграф із Ніцше, де наголошено — 

«немає нічого хибнішого, ніж ототожнювати ідею твору з думками автора», 

а після цитування наведено авторську ремарку «хто має вуха, нехай слу-

хає», читач насамперед «слухає» і самостійно долучається до багатоголосся 

образів та ідей, що їх пропонує письменник. 

У творах В. Підмогильного подибуємо чимало посилань на філософів, 

але не як творців трактатів, теорій чи систем, зміст яких письменник сприй-

має чи відкидає, а радше як співбесідників, що допомагають розгорнути, 

відтінити чи спростувати якусь важливу для автора думку. Звідси несподі-

вані зіставлення прізвищ відомих філософів з буденними явищами, напри-

клад, в оповіданні «Собака» письменник наводить, здавалося б, незіставне: 
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«Кант і борщ. Ніцше й ковбаса». В результаті тема голоду в реальному жа-

хітті існування на межі життя та смерті вкрай увиразнюється на тлі безсил-

ля міркувань, нехай і достоту переконливих на теоретичному рівні. Ця ж 

думка пронизує оповідання «На селі», в якому головний герой Петро, праг-

нучи остаточно роз’яснити для себе питання соціалізму, привіз до села 

лантух брошур із докладними поясненнями цього соціального явища. Але 

побачене ним життя «людей-рабів» позбавляє його ілюзій щодо просвіт-

ницького потенціалу цих брошур. Рясна насиченість текстів В. Під мо ги ль-

ного прізвищами філософів, поетів та інших видатних діячів культури 7 

створює атмосферу безугавного живого діалогу, своєрідної інтелектуальної 

канви, в яку вплетений голос самого автора. 

Літературний жанр інтелектуального роману надавав авторові певну 

індульгенцію на свободу мислення. Ця індульгенція могла реалізуватися 

не стільки у виборі тематики та послідовності доведень, як у дискурсивних 

можливостях художнього твору. Адже дискурс — це вільне розгортання ду-

мок, чи то монологічне, чи то діалогічне та полілогічне. Головним стає те, 

що це розгортання відбувається, незалежно від того, чи його перебіг є на-

взаєм лояльним чи воно виявляє незіставність позицій. Якщо звернутися 

до історико-лінґвістичних коренів слова «дискурс», то впадає в око така 

його особливість, як незакріпленість за ним домінуючого значення, його 

плюралістичне значеннєве розщеплення залежно від текстуального вжит-

ку 8. У сучасних роз’ясненнях терміна «дискурс» важливим є підхід до дис-

курсу як до «зануреного в життя тексту» [Штерн, 1998: с. 87], у розумінні 

якого головним є врахування багатьох конституювальних та фонових чин-

ників соціокультурного середовища. 

В. Підмогильний не вдавався до ретельного прояснення теоретико-лі-

тературних або філософських термінів. Їхній сенс «працював» та оприяв-

нювався у почуттєвих та інтелектуальних перехрещеннях людських доль, 

розгорнутих у художніх творах. Інтелектуалізм постає як спосіб і результат 

вільного зіставлення в уяві письменника образів, почуттів, ідей, «схоплен-

ня» цією уявою нових культурних явищ. Зокрема, відбиток модернізму від-

чутно наклався на оцінку нового на той час мистецтва кіно. Його переваги 

вбачали у спроможності незмірно розширити дійсність, «позбавивши її 

жодної реальності». Міркування такого штибу наближали В. Підмогильного 

до кола думок, які активно циркулювали в європейському культурному 

7 Лише на одній сторінці роману «Невеличка драма» зустрічаємо посилання на Ляйбні-

ца, Русо, Адама Сміта, Шопенгавера, Лао-цзи, Аристипа, киніків, Платона [Підмо-

гильний, 1991: с. 672].
8 Примітно, що латиною слово «discursus» означає «біганина туди-сюди, розбігання 

врізнобіч, розростання, розгалуження, бесіда, розмова» [Литвинов, 1998: с. 672].
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середовищі у 1910—1920-х роках, збурені мистецькими, літературними, ес-

тетико-теоретичними надбаннями таких постатей, як О. Вайльд, Ґ. Стайн, 

Е. Паунд, М. Пруст, В. Воринґер, Т. Еліот, Дж. Джойс, П. Пікасо, Ж. Брак, 

В. Кандинський, К. Малевич та ін. На О. Вайльда є прямі посилання. 

Навіть у листах із заслання В. Підмогильний плекав надію перекласти 

українською мовою «Портрет Доріана Ґрея» О. Вайльда. Але зрештою ін-

телектуальний обшир творів В. Підмогильного виявлявся не в рясноті за-

лучених прізвищ, а в живому плетиві думок, які виходили далеко поза межі 

стандартизованого мислення у річищі панівних ідеологем. 

Отже, інтелектуалізм і дискурсивність становлять дві головні, обо-

пільно пов’язані прикмети модернізму В. Підмогильного. Похідними від 

них є кілька інших характеристик, а саме безфабульність (безсюжетність) 

художніх творів 9; багатопланова наративність дискусій, образів, подій; 

парадоксальність в їх зіставленні, яка спиралася на широку ерудицію — фі-

лософську, літературну, мовну, наукову, психоаналітичну. В оцінці еруди-

ції письменника важливим моментом є те, що її характеризувало не са-

мовдоволене «всезнайство», а вибіркова націленість на ті сфери літератур-

ної діяльності, які розширювали її інтелектуальні горизонти. Такою була 

зацікавленість у перекладацькій праці, зокрема творів Анатоля Франса. 

Особливості творчості українського письменника-модерніста В. Під-

могильного можна залучити до вагомих підстав його неповторного увіхо-

дження в європейські інтелектуальні процеси перших десятиріч XX сторіч-

чя як їхнього учасника і творця. 
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