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ПРИНЦИП НАЙБІЛЬШОЇ ДІЇ 
У ДРАМАТУРГІЇ ПУШКІНА

Олександр 
Пустовіт

«Драматический поэт, беспристрастный, как 

судьба, … не должен … хитрить и клониться 

на одну сторону, жертвуя другою… Не его 

дело оправдывать и обвинять, подсказывать 

речи. Его дело воскресить минувший век во 

всей его истине».

А. Пушкин 

«…истины в ее догматическом ви де Пуш кин 

не дает, он огораживает пространство, где мы 

могли бы встретиться с нею сами». 

Н. Берковский

Широко відомими є слова В. Бєлінського про пуш-

кінську спадщину: «Пушкін належить до явищ, які 

вічно живуть і рухаються, не зупиняючись на тій 

точці, на якій надибала їх смерть, але продовжуючи 

розвиватися у свідомості суспільства». Чому це так? 

Яким є джерело цього руху?

«Рух є існуюча суперечність», — писав стар-

ший сучасник Пушкіна Геґель [Гегель, 1932: с. 100]; 

поняття «рух» та «суперечність» у нього тяжіють до 

злит тя. 

Категорії руху та суперечності не тільки пере-

бувають у центрі геґелівської діалектики, але й яв-

ляють собою головні, центральні категорії пуш-

кінського мислення. Про антиномійну природу пуш-

кінського художнього мислення писав російський 

філософ і пушкініст С. Франк: «Це живе відання 

або, точніше, життя, що пізнало себе, не вичер-

пується жодними “думками” або “ідеями”. Його 

іде альний зміст можна виразити лише в комплексі 
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протиборчих ідей, які взаємно врівноважують одна одну (курсив мій. — 

О. П.) — це “поєднання протилежного та гармонія різнорідного”, як ви-

значає власне життя стародавній Геракліт... Його життєва муд рість побудо-

вана на принципі збігу протилежностей, єдності різнорідних і протиборчих 

потенцій буття. Тому всі спроби приписати Пушкіну якесь однозначне 

відсторонено-визначене ставлення до проблем життя, відшукати у нього 

“світоспоглядання”, ґрунтоване на якомусь одному (курсив мій. — О. П.) 

принципі, заздалегідь є безнадійними й методологічно хибними. Ці спро-

би постійно повторюють у літературі про Пушкіна: навіть така людина, як 

Достоєвський, не втрималася від спокуси (як уїдливо зауважує Костянтин 

Леонтьєв) “перетворити героїчного, чуттєвого, язичницького Пушкіна на 

смиренного християнина” (причому не треба забувати, що ця протилежна 

характеристика Леонтьєва так само є однобічною)» [Франк, 1990: с. 446]. 

С. Кибальник, автор дослідження «Художня філософія Пушкіна», з 

приводу думки С. Франка пише: «Думка ця відкриває перед літературо-

знавством завдання щодо встановлення тих меж, до яких та чи та істина, 

згідно з Пушкіним, виявляється правильною (курсив мій. — О. П.): адже ба-

гато які його твори, такі, як “Граф Нулін”, “Мідний вершник”, “Анджело”, 

мають засадово достатньо загальну філософсько-історичну або мораль-

нісно-соціальну антиномію (випадку та закономірності, держави та осо-

бистості, закону та милосердя) і в ході художнього осягнення саме й уста-

новлюють складне співвідношення між різними правдами» [Кибальник, 

1999: с. 27—28]. 

Докладний аналіз одного з таких конфліктів «між різними правдами» 

(саме так Геґель характеризує сутність трагічного конфлікту) виконано у 

коментарі автора цієї статті до трагедії Пушкіна «Моцарт і Сальєрі» [Пус-

товит, 2006: с. 478—534]. 

Отже, С. Франк зближує поезію Пушкіна з філософією Геракліта (яка 

є філософією руху; центральне положення її, як відомо, — «все плине»). Так 

само вчиняє й інший знаний пушкініст, М. Гершензон, присвячуючи цій 

темі (Геракліт і Пушкін) обсягову працю [Гершензон, 1995: с. 7—121]. Але 

філософія Геракліта — один з витоків філософії Геґеля (Геґель сказав од-

ного разу, що немає жодного положення Геракліта, яке він не взяв у свою 

логіку [Гегель, 1932: с. 246]). 

Таким чином, доходимо висновку про те, що слід очікувати на певну 

схожість між філософією Геґеля та особливостями творчого методу Пушкіна 

[Пустовит, 2002: с. 54 — 59; Пустовит, 2004: с. 171—181]. 

Порівняйте тезу С. Франка про антиномійну природу пушкінського 

художнього мислення з висловлюванням старшого сучасника Пушкіна Ґе-

те: «Я майже починаю вірити, що, мабуть, лише самій тільки поезії може 

вдастися виразити певною мірою такі таємниці, які у прозі зазвичай вида-



ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2010, № 4 117

Принцип найбільшої дії у драматургії Пушкіна

ються абсурдними, оскільки вони можуть бути виражені тільки у супереч-

ностях, які є неприйнятними для людського розсуду» [Волков, 1973: с. 188]. 

Ґете стверджує: «Подейкують, що між двох протилежних думок перебу-

ває істина. Аж ніяк! Між ними перебуває проблема (курсив мій. — О. П.), те, 

що недоступне оку, — вічно діяльне життя, мислиме у покої (курсив мій. — 

О. П.)» [Гете, 1964: с. 332]. 

Мислення Пушкіна є проблемним, він, як істинний філософ, не стільки 

відповідає на питання, скільки ставить їх. (До речі, Пушкін посі дає в росій-

ській літературі таке саме місце, як Ґете в німецькій [Дани лев ский, 1999]). 

Отже, «проблема — вічно діяльне життя, мислиме у покої». Для того, 

щоб зрозуміти, яким чином Пушкін утілює у творах проблеми, звернемося 

до його картини світу, яка являє собою систему протилежностей. 

Що таке картина світу? Це система інтуїтивних уявлень про реальність. 

Згідно з В. Руднєвим, головний інструмент при описі або реконструкції 

картини світу — це бінарна опозиція, подвійність сприйняття навко-

лишнього світу: «праве — ліве», «добре — погане», «близьке — далеке», «ми-

нуле — майбутнє», «тут — там» тощо. 

Роль бінарних опозицій, відкрита у XX сторіччі, воістину не знає меж: 

їх уживають у діапазоні від віршованого ритму, побудованому на бінарно-

му чергуванні найдрібніших одиниць мови (наголошуваний склад — не-

наголошуваний склад), до біологічних ритмів дня та ночі, зими та літа, а 

також культурних ритмів: ідеалістична культура — матеріалістична культу-

ра. Тому дослідники підкреслюють важливість такого чинника, як білінґ-

візм (двомовність) у широкому розумінні цього слова. Ми не можемо зро-

зуміти світ до кінця, і ця неможливість розуміння компенсується бінарною 

доповняльністю точок зору на світ. У цьому полягає суть культурологічної 

концепції Ю. Лотмана, а також філософська суть принципу доповняль-

ності Н. Бора [Руднев, 1999: с. 38—39]. 

Знаний літературознавець та культуролог XX сторіччя Ю. Лотман зі-

ставляє художні відкриття пізнього Пушкіна з принципом доповняльності 

Нільса Бора: «Художні відкриття пізнього Пушкіна можна було б зістави-

ти з принципом доповняльності Нільса Бора. Те, що один і той самий 

символ може, наповнюючися протилежними значеннями, подати несу-

місне як аспекти єдиного (курсив мій. — О. П.), робить твори Пушкіна не 

тіль ки фактами історії мистецтва, але й етапами розвитку людської думки» 

[Лотман, 2005: с. 814]. 

Розгляньмо на конкретному прикладі, яким чином суперечності пуш-

кінської картини світу втілені в його творчості. До найвищих досягнень 

пушкінського генія належать чотири маленькі трагедії 1830 року. Навіть 

їхні назви («Скупий лицар», «Бенкет під час чуми», «Моцарт і Сальєрі», 

«Кам’яний гість») утілюють суперечності, є парадоксальними. Лицар не 



118 ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2010, № 4

Олександр ПУСТОВІТ

має бути скупим (щедрість — одна з чеснот, притаманних шляхетній лю-

дині), під час чуми не бенкетують, статуя є нерухомою й не може піти в 

гості. У кожній трагедії є пара гранично контрастних, протилежних одна 

одній діючих осіб: Моцарт — Сальєрі, Альбер — Барон, Гуан — Командор, 

Голова — Священик. Таким чином, драматургічна тканина створена з діа-

логічно взаємодіючих протилежностей. 

«Рух є власне існуюча суперечність», — стверджує Геґель. У Пушкіна 

протилежність двох членів бінарної опозиції є засадовою для драматур-

гічного конфлікту: протиборчі персонажі втілюють кожний відповідну 

якість. Суперечність, конфлікт між ними зумовлює розгортання сюжету. 

Таким чином, кожна з маленьких трагедій є втіленням процесу, рушійною си-

лою якого є суперечність. 

Наведемо кілька бінарних опозицій: «рух — нерухомість», «непостій-

ність (мінливість) — постійність (вірність)», «життя — смерть», «щастя — 

нещастя», «жива людина — статуя». 

Моцарт, Альбер, Гуан увіч асоціюються з першим членом кожної з опо-

зицій, а їхні антагоністи — Сальєрі, Барон, Командор — з другим. Тому 

Ахматова у праці про трагедію «Кам’яний гість» зближає Моцарта, Гуана та 

Альбера: «Певною мірою всі перші персонажі маленьких трагедій Пушкіна 

чимось схожі один на одного. Гуан, Моцарт та Альбер — це одна й та сама 

людина в різних костюмах та у різних становищах» [Ахматова, 1996: с. 127]. 

«Дон Гуан — той гультяй, яким були Альбер та Моцарт», — стверджує, 

посилаючися на Д. Дарського, Р. Якобсон [Якобсон, 1987: с. 147; Дарский, 

1915: с. 53]. Легко помітити, що Сальєрі, Барон і Командор також чимось 

схожі один на одного. 

У блискучій праці Я. Голосовкера «Достоєвський та Кант» показано, 

яким чином знамениті філософські антиномії Канта втілені в романі Дос-

тоєвського «Брати Карамазови». Тканина пушкінських трагедій також 

сплетена з антиномій. Щоправда, Пушкін значно лаконічніший, ніж Дос-

тоєвський: «запаморочлива стислість» — так характеризує Ахматова стиль 

«маленьких трагедій». Отже, творчий метод Пушкіна-драматурга, з одно го 

боку, передбачає художні відкриття Достоєвського, а з іншого — він ґрун-

тований на засвоєнні та творчій переробці досягнень Шекспіра [Пусто-

вит, 2009: с. 242—246]. 

Достоєвський у романі «Брати Карамазови» пише про красу: «Кра-

са — це жахлива річ! Жахлива, оскільки невизначувана, а визначити не 

можна тому, що Бог задав самі тільки загадки. Тут береги сходяться, тут усі 

суперечності разом живуть... Краса! Перенести я притому не можу, що 

інша, навіть вища серцем людина та з розумом високим, починає з ідеалу 

Мадонни, а закінчує ідеалом содомським. Ще страшніше, хто вже з ідеа-

лом содомським у душі не заперечує й ідеалу Мадонни, і палає від нього 
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серце його, воістину палає... Ні, широкою є людина, надто навіть широ-

кою, я би звузив. Чорт знає, що це таке, ось що! Що розумові уявляється 

ганьбою, то серцеві суцільною красою. Чи ж у содомі краса? Повір, що у 

содомі-то вона й сидить для переважної більшості людей, — чи знав ти 

цю таємницю чи ні? Жахливим є те, що краса є не тільки жахливою, а й 

таємничою річчю. Тут диявол з Богом бореться, а поле герцю — серця лю-

дей» [Достоевский, 1991: с. 123]. 

Я. Голосовкер відзначає: «І це розуміння краси як здійсненої супе-

речності, як естетичної категорії трагічного завершено висловом, який 

міг би бути девізом усього роману та творчості Достоєвського: “Тут дия-

вол з Богом бореться, а поле герцю — серця людей”. А якщо докласти кан-

тівський словник, то це означає: “Тут Антитеза з Тезою бореться, а поле 

герцю — роман Достоєвського”» [Голосовкер, 1998: с. 210]. 

Бог та диявол, про яких говорить герой Достоєвського, — це полюси 

середньовічної теоцентричної картини світу. Бог є Істина, Добро та Кра-

са. Чим ближче до Бога, тим їх більше. Антипод Бога — це Зло та Потвор-

ність. У середньовічній теоцентричній картині світу Добро та Зло, Пре-

красне та Потворне, сльози (трагічне) та сміх (комічне) виразно роз ділені, 

протиставлені та ієрархічно співпідпорядковані: перше — вище (краще), 

друге — нижче (гірше). Щойно з настанням доби Відродження принципом 

світогляду стає не теоцентризм, а антропоцентризм (засада гуманістичного 

мислення — центральність людини у Всесвіті), проблема ускладнюється. 

Діалектичне мислення романтиків зближує Добро та Зло, Прекрасне та 

Потворне: «Зло почали розглядати як діалектичний момент добра або, у 

будь-якому разі, як момент загального розвитку, що знімає протиставлен-

ня добра та зла (думка, закладена у “Фаусті” Ґете, а згодом з неймовірною 

енергією розвинена неоромантиком Ніцше» [Зенкин, 1993: с. 140]. 

Характеризуючи творчість старшого сучасника Пушкіна, великого 

іспанського живописця Ф. Ґойя, мистецтвознавець А. Якимович пише 

про те, що правдиве зображення абсолютно нерозчленовуваної суміші 

прекрасного та огидного, людяного та тваринного, високого та низького 

стає маґістральною лінією художнього мислення. Саме така нерозчленова-

на суміш протилежностей (їх взаємодія) й має місце у текстах Пушкіна 

(і Достоєвського, його учня та послідовника): «Тут Антитеза з Тезою бо-

реться, а поле герцю — трагедії Пушкіна». «Маленькі трагедії» є проблема-

тичними, оскільки вони — це втілені суперечності. 

Що прекрасніше — вірність та постійність чи мінливість та повнота 

життя? Хто кращий — легковажна Лаура чи Анна, яка оплакує загиблого 

чоловіка («вдова должна и гробу быть верна»)? Відповіді можуть бути різ-

ними. Відзначимо оцінки Ахматової: «На прикладі того, як Пушкін зобра-

жає Донну Анну, можна ще раз здивувати, з яким мистецтвом він відділяє 
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своє ставлення до неї (авторський голос) від ставлення до неї Дона Гуана... 

Для Дона Гуана Донна Анна — янгол та спасіння, для Пушкіна — це дуже 

кокетна, цікава, легкодуха жінка й святенниця. Пушкін не пробачає їй 

посмертної зради Командорові... Ми навіть не знаємо про її долю — чи 

померла вона, чи знепритомніла, це геть зовсім не важливо, адже це не 

Тетяна, не Русалка, яких треба звеличити, а щось на кшталт Ольги Лари-

ної. Наскільки вона огидна авторові, випливає з порівняння тону, яким він 

говорить про двох інших жінок (Лауру та Інезу. — О. П.). Від Лаури автор у 

захваті — їй усе дозволено, аж до любовного побачення біля трупа вби то-

го через неї Дона Карлоса; здається, що сам автор ладний втішати її 

се ренадами та вбивати суперників на перехрестях. Вона — у сяйві без-

смертного мистецтва. Це — юність Пушкіна, це — музика» [Ахматова, 1996: 

с. 127—128]. 

Хто поводить себе більш гідно — бездоганно відданий і постійний 

Командор, який «не принял бы к себе влюблённой дамы, когда б он ов-

довел» (щоправда, свою кохану дружину він «взаперти держал»), або Дон 

Гуан, який живе виключно теперішнім і визнає за Лаурою таку ж  свобо ду, 

яку він дозволяє собі?

Яка філософія є істинною — філософія «тут і тепер» чи філософія, 

ґрунтована на відданості минулому та турботі про майбутнє?

Все це — проблеми, поставлені Пушкіним. Ще 1826 року, задовго до 

болдінської осені, у листі до Катеніна Пушкін зауважує: «Однобічність — 

це пагуба думки» [Пушкин, 1978: с. 212]. Відзначимо — не тільки думки! 

Однобічність може призвести до фанатизму та демонізму. Молодший су-

часник і співрозмовник Пушкіна Гоголь пише у «Вибраних місцях з лис-

тування з друзями»: «Однобічні люди й притому фанатики — болячка для 

суспільства... вони переконані, що увесь світ бреше й тільки вони гово-

рять правду... Однобічна людина самовпевнена; однобічна людина зухва-

ла; однобічна людина всіх налаштує проти себе». 

Деякі персонажі «маленьких трагедій» є однобічними (фанатичними, 

демонічними), наприклад Барон із «Скупого лицаря» або Лаура та Дон Гуан 

з «Кам’яного гостя». Справді, домінуюча риса Барона — скупість, а згадані 

персонажі «Кам’яного гостя» — втілена легковажна пустотливість. Вони 

живуть виключно теперішнім, минуле та майбутнє для них майже не існу-

ють. Саме так можна зрозуміти розмову Лаури та Карлоса про Гуана (і про 

майбутнє Лаури): 

«Дон Карлос: Так ты его любила. (Лаура делает утвердительный знак.) 

Очень? Лаура: Очень. Дон Карлос: И любишь и теперь? Лаура: В сию мину-

ту? Нет, не люблю. Мне двух любить нельзя. Теперь люблю тебя»;

а також відповідь Дона Гуана на запитання Донни Анни: «Сколько 

бедных женщин Вы погубили?» — «Ни одной доныне из них я не любил». 
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Дон Гуан виголошує це в останній сцені трагедії, а в першій її сцені він го-

ворить, згадуючи про Інезу: «Бедная Инеза! Ее уж нет. Как я любил ее!». 

Звичайно, можна подумати, що Лаура та Гуан облудні, але цілком можна 

припустити, що вони просто цілком належать до поточної миті, живуть у 

теперішньому (але не в минулому і не в майбутньому): Лаура цієї миті 

справді кохає тільки Карлоса, Гуан, закохавшися в Анну, справді не пам’ятає 

ні про Інезу, ні про Лауру, — але мить минає і ситуація абсолютно зміню-

ється. Можна припустити також, що й Донна Анна — чергова жертва Гуана, 

що після неї «были бы и другие». 

Зрозуміло, що така прихильність до теперішнього без огляду на минуле 

й без турботи про майбутнє — це однобічність. Лаура та Гуан уміють жити 

в теперішньому. Вони — одного поля ягідки й гідні одне одного. Недарма їх 

пов’язує не тільки кохання, а й дружба («друг ты мой», — звертається Лаура 

до Гуана; іншого разу вона говорить про нього: «Мой верный друг, мой 

ветреный любовник»). Про Лауру можна було б сказати те ж саме: для Гуана 

вона «легковажно-пустотлива коханка», але — віддана подруга. 

Стосовно обох автор пише «демон» («милим демоном» називає Карлос 

Лауру; «справжнім демоном» називає Анна Гуана): справді, у цьому захваті 

теперішнім, без огляду на минуле, без думки про майбутнє, — є щось не-

людське. І Барон у «Скупому лицарі» говорить про себе: «Как некий демон 

отселе править миром я могу». 

Власне кажучи, і Лаура, і Гуан — актори, але актори талановиті. Вони 

не прикидаються, а перевтілюються. Щоправда, Лаура — професійна ак-

торка (судячи з відгуків глядачів, дуже обдарована), а Дон Гуан — дилетант, 

який грає виключно для власного задоволення. Тут, либонь, варто згадати 

зауваження Ф. Ніцше про акторів — господарів XX сторіччя. Пушкін 1830 

року зображає людський тип, якому належатиме далеке майбутнє. Мож-

ливо, він і сам належав до людей такого типу: «Пушкін полюбляв виря-

джатися в чужі шати і на вулиці, і у віршах. “Ось уже дивишся — Пушкін 

серб або молдованин, а одежу йому давали знайомі дами... Іншого разу ди-

вишся — вже Пушкін турок, уже Пушкін жид, так і розмовляє, мов жид”. 

Ці дівочі згадування про кишинівські витівки поета можуть правити  за лі-

тературознавче дослідження» [Терц, 1990: с. 83; див. також: Пустовит, 2009: 

с. 46—48]. Можна припустити, що Пушкін-актор — одна із складових час-

тин особистості поета. Вже було сказано про спостереження Дарського та 

Ахматової, відповідно до яких Гуан, Моцарт та Альбер — це одна й та сама 

людина; можна припустити, що людина ця деякими рисами близька са-

мому Пушкіну. 

Якщо, згідно з думкою Ахматової, «Кам’яний гість» — це драматичне 

втілення внутрішньої особистості Пушкіна (який розділяє себе між Ко-

мандором та Гуаном), то чому цього не можна сказати про трагедію «Мо-
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царт і Сальєрі», закінчену у болдінську осінь майже одночасно з «Кам’я-

ним гостем»?

Ще 1917 року визнаний пушкініст М. Гершензон у вступній статті 

до окремого видання цієї трагедії Пушкіна зауважив: «Пушкін сам був 

Моцартом — у мистецтві — і він знав це, але в усьому іншому він був Саль-

єрі — і це він також знав, це він болісно відчував щодня» [Гершензон, 1917: 

с. 5]. «Гений и злодейство — две вещи несовместные», — так стверджує 

Моцарт. Проте Сальєрі діє відповідно до протилежної істини. Отже, якщо 

Моцарт і Сальєрі — це два боки особистості автора, то хрестоматійно-

незаперечувана однозначність знаменитої сентенції стає сумнівною — це 

слова не автора (Пушкіна), але пушкінського Моцарта. 

Якщо повернутися до викладеної вище концепції Я. Голосовкера, то 

трагедію «Моцарт і Сальєрі» можна розглядати як утілення однієї з кан-

тівських антиномій: Бога немає (Сальєрі) — Бог є (Моцарт). На початку 

статті вже йшлося про висловлювання Ю. Лотмана, який зв’язав художні 

відкриття пізнього Пушкіна та принцип доповняльності Н. Бора. 

З принципом доповняльності пов’язана борівська концепція істини. 

В одній з праць, надрукованій 1949 року, Бор пише про те, що істини бува-

ють двох різновидів: тривіальні (плоскі) та глибокі. «До одного роду істин 

належать настільки прості та ясні твердження, що протилежні їм з очевид-

ністю є хибними» (наприклад, «Пушкін народився 1799 року»). Інший рід, 

так звані «глибокі істини», репрезентують, навпаки, такі твердження, що 

протилежні також містять глибоку істину [Бор, 1961: с. 100]. Це означає, 

що змістовність твердження може бути перевірена тим, чи може воно бути 

заперечене (спростоване). 

Один з творців квантової механіки, великий фізик XX сторіччя Поль 

Дірак у статті «Багатогранність особистості Нільса Бора» говорить про це 

докладніше: «При вивченні абстрактних філософських проблем Бор звер-

тав особливу увагу на можливість подвійного тлумачення, що полягає у са-

мих значеннях слів. Ця подвійність може визначати істинність або хибність 

висловлювання. Бор вважав, що найвища мудрість має бути обов’язково 

висловлена такими словами, смисл яких не можна визначити однозначно. 

Отже, істинність найвищої мудрості є не абсолютною, а тільки відносною 

згідно з одним із значень двозначних слів: тому протилежне висловлюван-

ня також є правомірним і мудрим. Бор пояснював це на такому прикладі: 

“Бог є” — висловлювання найвищої мудрості і правди, і навпаки, “Бога 

не має” — також висловлювання найвищої мудрости і правди» [Бор, 1967: 

с. 24—25]. Отже, пізня творчість Пушкіна — це дослідження глибоких істин. 

Іноді бінарні опозиції розмиваються. Так стоять справи, наприклад, з 

опозицією «життя — смерть» у «Кам’яному гості». Лаура та Дон Гуан най-

більш вітальні — обидва вони саме життя, кохання і свобода. В «похмуро-
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му» Карлосі та «слабкій серцем» Донні Анні з її деклараціями щодо від-

данності гробу не дуже багато життя. Ще менше його в красунях тієї країни, 

в яку Дона Гуана було заслано. «В них жизни нет, все куклы восковые», — 

говорить про них головний герой. І, нарешті, Статуя, в якій, здавалося б, 

зовсім не має бути життя, парадоксальним чином виявляється рухливою 

та діючою: Командор «не присмирел с тех пор как умер». «Образ ожилої 

статуї, — відзначає Р. Якобсон, — викликає у свідомості протилежний 

образ омертвілих людей» [Якобсон, 1987: с. 150]. Командор, який «не 

принял бы к себе влюблённой дамы, когда б он овдовел», мономани Сальєрі 

та Барон саме й належать до цього типу омертвілих людей. Їм протистоять 

гранично вітальні, динамічні, «акторствуючі» Гуан, Моцарт та Альбер. 

Що ж до опозиції «щастя — нещастя», то цікаво, що і «Кам’яний гість», 

і «Скупий лицар», і «Моцарт і Сальєрі» — це історії про загибель щасливців. 

У «Кам’яному гості» навіть три такі смерті: до початку трагедії Гуан вби-

ває Командора — щасливого чоловіка Донни Анни; опісля він уби ває 

Карлоса — на порозі щастя, саме тоді, коли Лаура його кохає; нарешті, у 

фіналі трагедії гине закоханий і щасливий Гуан. У знаменитому монолозі із 

«Скупого лицаря» Барон говорить про своє раювання та щастя, захма рю-

ване тільки думкою про спадкоємця. У «Моцарті і Сальєрі» Моцарт гово-

рить про себе: «Счастливец праздный». 

Командор (Статуя) у «Кам’яному гості» мститься руйнувачеві свого 

щастя. Так само вчиняє й Сальєрі. У першому монолозі він говорить: «Я 

счастлив был»; заздрість до Моцарта руйнує це щастя. Барон ненавидить 

сина, оскільки бачить у ньому марнотрата, який розтринькає його скарби й 

тим самим зведе нанівець справу всього його життя. 

Одночасно з маленькими трагедіями у болдінську осінь 1830 року 

Пушкін пише повісті Бєлкіна, кожна з яких має щасливий кінець. Ахматова 

зазначає: «до питання про щастя за неймовірно несприятливих обставин, 

коли вже ні на що ні розраховувати, ні сподіватися не можна, Пушкін під-

ходить в іншому жанрі — у прозаїчній повісті. Це, на моє тверде переко-

нання, пояснює всі happy end’и або, точніше, “іграшкові розв’язки” “По-

вістей Бєлкіна”. Створені у дні найболісніших розмірковувань та вагань, 

вони являють собою дивовижний психологічний пам’ятник. Автор немов-

би підказує долі, як урятувати його, пояснюючи, що немає безвихідних 

станів і нехай буде щастя, коли його не може бути, ось як у нього самого, 

коли він намірявся одружитися на 17-річній красуні, яка його не кохає і 

навряд чи покохає» [Ахматова, 1996: с. 129—130]. 

Якщо однобічність, як вважає Пушкін, є пагуба, то можна припустити, 

що багатобічність —  добра, благодійна, можливо, споріднена щастю та 

довершеності. Адже щастя та довершеність являють собою певну гармо-

нію, симетрію (співвимірність), відповідність частин цілому. Тому художня 
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довершеність пушкінських трагедій — це образ щастя, всупереч тому, що 

сюжети їхні є сумними. 

Згадаємо формулювання Голосовкера: розуміння краси як здійсненої 

суперечності. Пушкінські трагедії і є такого роду втіленими суперечностя-

ми. Кожний окремий персонаж може бути однобічним, але художнє ціле 

неодмінно є  суперечливим, діалектичним, динамічним і гармонійним. 

Отже, повісті Бєлкіна — це історії про можливість щастя, а одночасно 

з ними створені маленькі трагедії — це історії про загибель щасливців! І в 

цьому конкретному випадку думка Пушкіна не є однозначною: він роз-

мірковує про можливість щастя, але й про його нетривкість (неймовір-

ність, неможливість). 

Перехід від щастя до нещастя — один з вузлових моментів, які власне й 

роблять драматичний твір трагедією. Аристотель писав: «Трагедія є наслі-

дування не (пасивним) людям, але дії, життю, щастю; (а щастя і) нещастя 

полягають у дії» [Аристотель, 1978: с. 121]. Отже, у пушкінських трагедіях 

не просто вибудована система бінарних опозицій: протилежності пов’яза-

ні одна з одною, переходять одна в одну — щасливі стають нещасними, 

живі помирають, статуї оживають і рухаються. Такого роду перехід і є дія. 

Пушкін намагається втілити те, що можна було б назвати принципом 

найбільшої дії. Він свідомо загострює контрасти, розводить протилежності 

якомога далі, щоб через це якомога ефектніше їх зв’язати: можливо, саме 

тому в його творах так багато статуй — адже неможливо уявити собі що-

небудь більш далеке від живої людини, ніж мертва, нерухома статуя 

[Якобсон, 1987: с. 145—181]. Щоправда, у маленьких трагедіях статуя всьо-

го одна — власне Кам’яний гість. Проте в «усильном, напряжённом посто-

янстве» Сальєрі та у демонічній маніакальній скупості Барона є щось від 

мертвої нерухомості статуї. 

Повертаючись до думки С. Франка, викладеної на початку статті, можна 

було б сказати, що Пушкін ніколи не дає остаточних відповідей тому, що 

його твори — це втілення руху, а остаточна відповідь була б його зупиненням. 

Філософія (за Гайдеґером) — наука питань; відповіді можуть бути різ-

номанітними. Дещо подібне Ю. Лотман пише щодо пушкінської поезії: 

«Пуш кін розірвав із поетикою “тези”, згідно з якою автор ґрунтується на 

доведеній і завершеній думці, яку потрібно було хіба що прикрасити епі-

зодами. З “Бориса Годунова” і “Циган” починається нова поетика: автор 

немовби влаштовує експеримент, результат якого непередбачуваний. Сенс 

твору — в глибині постановки питання, а не в однозначності відповіді. 

Пізніше, в сибірському засланні, Михайло Лунін занотував афоризм: 

“Деякі твори повідомляють думки, інші змушують мислити”. Свідомо чи 

несвідомо, він узагальнював пушкінський досвід. Попередня література 

“повідомляла думки”. 
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Принцип найбільшої дії у драматургії Пушкіна

Починаючи з Пушкіна “змушувати до мислення” стало немовби  атри-

бутом мистецтва» [Лотман, 2005: с. 197]. Безсмертя пушкінських творів 

подібне до безсмертя  «одвічних питань» філософії. 
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