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Символжа грошей/ богатства в украшськш 
постмодернш прозй 

BipHicTb класичнш традици

Дoмiнуюча традищя укра!исько! класично! лiтератури, пiдсичувана 
ввдповщними iмпульсами зi сфери колективного несвщомого, iстoтиo сприяе 
тому, що в суспшьнш свiдoмoстi сучасних украiицiв пов’язана з грошима/ 
/багатством проблематика в багатьох аспектах тяжiе до ттъового 
спектру морально-етичних асощацш. Письмеииики-пoстмoдериiсти у сво!х 
творах иа рiзиi способи ввдбивають, зокрема, ту характериу модель 
людсько! пoведiики, що сформувалася в попередт iстoричиi епохи та як 
певиий стереотип передавалася з поколшня в поколшня, згiдиo якiй 
у суспiльствi загалом ие прийиято говорити про грошi, спещально 
коицеитруватись иа данш темi.

Переважио у людей похилого вшу тема грошей викликае почуття 
иiякoвoстi чи иавiть сорому майже в тш самiй мiрi, що й розмови про секс. 
Наприклад, мати иараторки автoбioграфiчиoгo твору Свгеип Коиоиеико Без 
мужика, будучи представиицею „середньо!”, -  тобто, малозабезпечеио! та 
иепрактичио! в матерiальнo-пoбутoвих справах, -  „радянсько! iнтелiгенцii”, 
а водночас надзвичайно гордою i незалежною жшкою, щиро переконана, що 
справжньою катастрофою для ii дочки було б зв’язати життя з чоловшом iз 
замoжнiших верств: „генеральським, партiйним, артистичним чи 
завмагазинним” тощо „синочком”1.

Речниками традицш но! системи вартостей часом виступають 
i представники молодшого поколшня. Серед них -  протагошст повюп Юрiя 
Андруховича Рекреаци тридцятирiчний Ростислав Мартофляк, „надiя 
укра!нсько! поезг!”. Розчулений до глибини душi зустрiччю з друзями- 
поетами -  славними, великими хлопцями, -  а почасти й т д  впливом 
„розюшного чортоп1льського пива”, -  вш над усi скарби тдносить так1

1 G. Кононенко, Без мужика. Prosus nostalgos, Львiв 2005, с. 7.
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гдеальш вартостЬ, як висока поезЬя й чоловЬча дружба. У зверненому до 
побратимЬв внутрЬшньому монолозЬ Мартофляк декларуе: „[...] я вЬддам усе 
золото свЬту за один-единий рядок будь-кого з вас, за це щастя -  брести 
з вами майже наослЬп крЬзь вогке середньовЬччя з одно! кнайпи до друго!” 
ПЬзнЬше вЬн закликае студентЬв: „Не забувайте [...] про золото сонця”2.

ЖЬнка Мартофляка оцЬнюе його друзЬв подЬбним чином i приблизно 
в тих самих понятЬйних категорЬях абсолютних/ гдеальних вартостей: 
„хлопцЬ вони талановитЬ, [...] цвЬт наци, дЬти нового часу”, -  а крЬм того
-  „чеснЬ, непродажш”. Особливо високу думку Марта мае про свого 
чоловЬка, якого вважае за „рЬдкЬсний дЬамант”. „ВЬн золотий хлопець”,
-  додае Хомський3.

ТрадицЬйна система вартостей домЬнуе також у внутрЬшньо супе- 
речливЬй свЬдомостЬ ще одного молодого укратського поета -  Отто 
ВЬльгельмовича фон Ф., протагошста роману Андруховича Московгада. 
Згадуючи вранцЬ сон, що був примарився „з п’ятницЬ на суботу”, Отто фон 
Ф. картае себе за продажну готовнЬсть до морального компромЬсу 
утворчих справах, уявнену, щоправда, в психологЬчно неконтрольованому 
станЬ обниж ення ментального ргвня -  як характерно т тьовий/ 
витгснений мотив шдиввдуального несвЬдомого:

Кривлячись i вЬдпльовуючись, i самого себе люто ненавидячи, згадуеш отой 
сон, [...] Це ж треба так продаватися! Безпардонно, нахабно, цинЬчно. „Надайте 
менЬ стипендЬю, Ваша Суверенносте, [...]”. Яке пЬдле й нице лакейство духу, яка 
внутрЬшня проституйованЬсть!4

Великим прихильником традицшних гдеальних вартостей е також 
„украшський поет i культуролог молодшо! генерацп” Стах Перфецький, 
протагошст роману Андруховича Перверзгя. Цей „вЬчний боржник” по- 
фЬлософському ставиться як до власних фЬнансових проблем, так i до 
побутово-економЬчних негараздЬв у сво!й крашк ВЬн тЬшиться з самого 
факту життя як з феномену якгсного, а не кглькгсного порядку -  з того, 
„що воно е”, i тому „не бувае кращим чи гЬршим”. Стах уважае, що життя 
„прекрасне”: саме по собЬ, а коли бракуе грошей, щоб купити хлгба 
i сигарет, -  то „тим бЬльше”, бо „тодЬ все загострюеться. ТодЬ ти легкий 
i ясний”5.

2 Ю. Андрухович, Рекреацп. Повгсть, „Сучасшсть” 1992, № 1, с. 30, 39, 42, 57.
3 Ibidem, с. 31, 30, 49.
4 Ю. Андрухович, Московгада. Роман жахгв, !вано-Франювськ 2000, с. 11.
5 Ю. Андрухович, Перверзгя. Роман, ЛьвЬв 2004, с. 10, 235.
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Под1бно як Мартофляк чи Хомський, Перфецький любить ! цшуе „понад 
усе” свое артистично-богемне середовище. Щоправда, в найскрутшш! часи 
Перфецькому доводилося „виносити на базар” не лише „улюблет книги”, 
але й „граф1ку” побратим1в-художник1в, яку вони йому „дарували до д тв  
народження”. I хоча зо в т  це могло виглядати так, шби протагошст 
„продавав сво!х друз1в”, насправд1 все було „шакше” -  то „друз1 рятували” 
Стаха „ввд голодно! смертй’. 3 шшо! сторони, заради високо! мети -  довести 
коханш жшщ свою любов, вщчайдушно намагаючись забезпечити !й той 
високий стандарт життя, який панував в аристократичному дом1 Г! батьюв, 
або принаймш виконати якесь Г! бажання, -  Перфецький був здатний 
заробляти грош1 у  потг свого чола: наприклад, „щлий тиждень” 
вивантажувати „ночами вагони, аби купити для не! що-небудь у фарщв”6.

У царит укра!нсько! постмодерно! прози любов загалом зберйае свш 
традицшний статус одно! з найбшьших екзистенцшних вартостей, що заради 
не! персонаж! здатт пожертвувати будь-якими матер1альними благами: 
скаж1мо, продати „мамит подарунки, щоб повернути [...] борги”7 коханого. 
Дану ситуащю моделюе в розмов1 з подругами „кандидат наук Гелена”, 
одна з п’яти геро!нь оповвдання Кононенко Три вершит любовг.

Та особливо послвдовно 1 навиъ затято вдеальну сутшсть кохання 
обстоюе шша геро!ня дано! мтатю ри, „безпритульна 1ра”. I це при тому, що 
„саме через любов” вона ,Д стала безпритульною: продала квартиру 
в центр1” Киева, „щоб !"! чоловш вклав виручеш грош1 в якийсь недолугий 
б1знес. Тепер у 1ри т  квартири, т  грошей. Тшьки чоловш. I любов”8.

Под1бним чином у с  т1 жшки, що !х ошукав аферист Адр1ан, 
другоплановий персонаж роману Кононенко Зрада, який сягав по „!хне 
майно, общяючи невдовз1 повернути втрич1 б1льше, 1 втжав”, будучи 
закоханими вдеалютками, „плакали не за сво!м майном, а за ним” (с. 88)9. 
У свою чергу профаннгй сучасност з !! ненависною йому жгночою 
емансипацгею, „наслщком яко! стало те, що жшки б1льше не розкривають

6 Ibidem, с. 234, 235, 274.
7 € . Кононенко, Три вершини любовi, [в:] eadem, Зустрiч у  Сан-Франциско. Збiрка 

опов1данъ, Ки!в 2006, с. 74.
8 Ibidem, с. 70. Квартиру в ц е и ^  столищ продае заради порятунку коханого, який впав 

у фiнансoвi тарапати, також Олеся, протагошстка шшо! новели Кононенко (Тридцятъ 
третя соната. Частина друга. Любов i грошГ). Зрештою, ii ж ертва по-своему ще 
спектакуляршша, адже з французом Жан-Марком вона, на ввдмшу вщ безпритулъног 1ри, 
поки що не мае ш родини, аш детей.

9 С. Кононенко, Зрада. Роман, Львiв 2002, с. 88.
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сво!х сердець коханому” 10, Адр1ан протиставляе т1 сакралъш в його 
розумшт „часи, коли шлях жшки до штимно! близькост з чоловшом таки 
проходив кр1зь 11 серце 1 [...] розум”, а ввдтак „чоловш ставав для не! 
богом”, якому вона „ввддавалася вся, до дна. Не т1льки т1лом, але й уДею 
душею. А також 1з уДм сво!м майном, з уДма сво!ми заощадженнями [...], 
що збиралися протягом рок1в”, але у ввдповвдний момент „без жалю летiли 
на в1втар кохання”11.

Багата палира художнього осмислення р1зних змштових аспект1в 
розглядуваного феномену в укра!нськш постмодернш проз! нерщко набувае 
1рон1чного забарвлення. У цьому контекст! грошг/ багатство часами 
вдентифшуеться як характерно дияволъсъкий атрибут. Вони, безперечно, 
е „злом”, хоча й особливого гатунку: для багатьох персонаж1в це зло 
окреслюеться як „жаданне” (зпдно з афоризмом роДйсько! письменнищ 
Татьяни Толсто'!)12.

Так, уже на перших сторшках повшт Рекреаци один 1з спонсоргв 
Свята Воскресаючого Духу -  „громадянин Швейцар!!, доктор медицини 
Попель”, який згодом виявляеться епископом-саташстом, дае Грицьков1 
Штундер! на знак подяки „десять доляр1в” за „рукопис” його книжки. Кр1м 
того, тд в о зяч и  до Чортополя славних поет1в сво!м „«крайслер- 
1мпер1алом» передвоенного зразка”, вш щедро обдаровуе Грицька 1 Юрка 
Немирича тими благами, що за певних конкретноДсторичних та 
економ1чних умов е б1льш адекватним екв1валентом знещнено! готгвки, 
-  тобто, дефщитними (для материкових украшщв кризового першду 
початку 90-х рр. XX ст.) споживчими товарами з1 свое! „магнатсько! 
кишеш”: двома пачками „винятково смачних сигарет «Голуаз»”, пивом 
марки „Баер”, р1зними смачними на!дками13 й, нарештр презервативами. 
Швейцарець також хвалиться, що мае „при соб1 камеру” вщео та „японсью 
тасьми”.

Багатство Попеля в очевидний споДб субстантивуе на!вно-шфантильш 
тдлггково-хлоп’яч! мр!! та уявлення, характерт для молодого поколшня 
посттотали'арно! держави з низьким життевим р1внем !! населения. 3 шшо!

10 Пор.: „Любов -  це хвороба, краще без не!, -  вщрубала кандидат наук Гелена. -  А загалом, 
любов -  це аксюматичне поняття, яке набувае р1зних значень в р1зних системах ввдлшу” 
(Три вершини любов{..., с. 71).

11 С. Кононенко, Зрада..., с. 89.
12 Пор.: В. Сергеева, Отношение россиян к денъгам, [в:] eadem, Русские. Стереотипы 

поведения, традиции, менталъностъ, изд. 4, испр., Москва 2006, с. 252-255.
13 Попель пропонуе хлопцям „канапки з шинкою 1 ементальським сиром, трохи чшс1в, 

крекс1в, помщорову пасту, салям!, помаранчевий джус...” (Ю. Андрухович, Рекреаци..., с. 34).
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сторони, воно ли т е по cyTi у символ1чнш форм1 засввдчуе в1дносний 
стутнъ достатку бш ьт-м ент заможних верств iнтелiгенцiï -  австро- 
угорсько'1 (перед початком перто'1 свГтово'1 вiйни) та захщньоевропейсько'1 

(кшця XX ст.).
Значно ти рти м и  фiнанcово-економiчними можливостями натомicть 

диспонують тi темт сили14, що стоять за Фундащею „La morte di Venezia”, 
яка з великим розмахом оргашзувала у Венеци штернацюналъний 
семтар, офiрyючи його учасникам вельми щедрi почастунки, розваги та 
imni cпокycливi пропозици15. Особливо ж „сума гонорару”, запропонована 
режисеру-постановнику опери Орфей у  Венеци, „була такою...”, що 
„давала змогу” не лите „робити оперу, яко! ще не було», але й здшснити 
«повне внyтрimне переоблаттування” театру „Ля Фешче”. Зреттою, 
Cтаховi Перфецькому „певна установа меценатського гатунку” за згоду на 
„три м тящ ” стати ïï „cтипендiятом” обiцяла, серед iнmих численних 
добродшств, навiть „все золото свпу”16.

M iфологiчна гiперболiзацiя мотиву незл1ченних дияволъсъких 
багатств сягае апогею в ромаш Андруховича Дванадцятъ обруч1в. 
В автокоментарi до свого твору письменник, зокрема, переповвдае певне 
гуцульське повГр’я, що застертае „вГд ходГння на Близницю”, де легендарний 
ватажок оприmкiв Довбут „закопав усьо золото [...]. -  I тепер там 
водиться цей самий... [...] Дванадцятий!”17.

Даний фольклорно^фолоОчний мотив на сторшках Дванадцяти 
обруч1в набувае щкавого транcформацiйного розвитку, обростаючи великою 
юльюстю промовистих конкретно-економiчних деталей i подробиць, 
характерних для реалш укра'1нсько'1' дГйсностГ рубежа XX-XXI ст. Передутм 
леГендарно-тферналъний „Дванадцятий!” перетворюеться на „дев’ятого” 
персонажа роману -  загадкового (чи не з пекла родом) Варцабича Илька 
Ильковича, власника i спонсора, при чому Генеза „блискавичного 
Илькового сходження до майнових i фшансових вертин” („i валюта, i нафта,

14 Наприклад, певна агентка цiel Фундац 1̂ мае промовисте iм’я Ада, а Н партнер -  не 
менш промовисте шмецьке прiзвище Пзенбокк (тобто, Цапище).

15 Див.: „Оргашзатори побирають на себе вш Вашi витрати, забезпечують Вам готель 
i постш ь, щ оденнi дiети, дегустацп, гiгiени та медицiйську санiтарiю . Що бшьше 
-  гварантуемо Вам за Ваш реферат винагороду сумою в 1 млн. лiр iталiйських” (Ю. Андрухович, 
Перверз1я..., с. 37).

16 Ibidem, с. 177, 178, 20.
17 Ю. Андрухович, Орфей хрошчний (спроба автокоментаря), [в:] idem, Дванадцять 

обруч!в. Роман, вид. 2, виправлене та доповнене, Кшв 2004, с. 328.



130 Iryna Betko

1 кров” тощо), за одн1ею з верс1й, сво!м кор1нням сягае м1стичного золота 
Довбуша:

[...] вш, генеалопчно единий безпосереднш нащадок впливового оприш- 
ювського роду, сподобився посвяти у таемницю найбшьшого у Схщних 
Карпатах скарбу, що з нього й черпае повними жменями, не ввдмовляючи соб1 
та сво!й крагш аш в чому18.

Максимально ототожнений з1 сво!м багатством, Варцабич фактично 
розчиняеться в ньому, зникаючи з бшьшост! плашв ф1зичного буття 
й стаючи „насичено-жовтою субстанц1ею за операторським пультом”, яка 
сп1лкуеться з протагон1стом Артуром Пепою в той критичний момент його 
шнування, коли вш перебувае на гран! життя 1 смерт! Присутшсть 
Варцабича у роман! -  заочно-засвтня: вш жодного разу не виходить до 
сво!х гостей, лиш по розмов! з Ромою Воронич за посередництвом 
моб!льного телефону в!ддае телефонн!-таки розпорядження майору м!сцево! 
мЫцп Паршивлюков! Натомкть багатство Варцабича, на ввдмшу в!д 
його суб’екта/ власника, посвдае кшька цшком конкретних вим!р!в: два 
ф!зичних (легальний19 та нелегальний20) ! один метаф!зичний21.

Тенденщя демош зацП  феномену грошей/ багатства, що 
простежуеться в ряд! контекст!в, ориг!нально стил!зованих у м!фолог!чному 
дус!, в загальному обшар! укра!нсько! постмодерно! прози як тако! вже не 
мае всеохопного характеру. Порушуючи дану тему, письменники устшно 
позбуваються ус!х тих психолог!чних комплекс!в ! м!ф!в, якими були

18 Ю. Андрухович, Дванадцять обручгв..., с. 51.
19 Варцабич „про людське око” створив цглу гмпергю „з усЬма складниками та 

чинниками”, у т.ч. кшька мереж (бензозаправки, пансЬонати й лгсничгвки, обмшш пункти 
i т.п.), фЬрм („Гурт” i „ЧемерГес”), звЬроферм, критих базарЬв, „далЬ вже дрЬбницЬ -  якЬсь 
колиби, шашличнЬ, вареничнЬ, бш ьярдш , громадськЬ туалети, кЬоски [...], а також 
спонсорування конкурсЬв краси та нЬчних клубЬв за Ьнтересами, роздрЬбна торгЬвля 
у примЬських потягах, розбЬй на дорогах, мережа жебракЬв [...], колишнЬ цехи [...], три 
з половиною кЬлометри глухого залЬзничного вЬдгалуження, трохи газопроводу, шдземш 
сховища газу, грибнЬ та ягЬдш дЬлянки лЬсу, рЬчкове камЬння, звалище автомобЬльних 
решток...” (ibidem, с. 49-50).

20 НелеГальш методи збагачення Варцабича передбачали „гру без правил” у выьшй 
економгчнш зонг. „вЬчний неспокЬй i транзит в единому напрямку -  на швденний захЬд, на 
ТрансильванЬю”. Разом з тим Варцабич „уже давно зумЬв [...] сягнути фЬнансово Ьнших, 
казковЬших, територЬй -  i Кексгольму, i Гельголанду, i Страшних Соломонових островЬв” (ibi
dem, с. 50-51).

21 Варцабич провадив також „цЬлком Ьнакший, дивно-езотеричний бЬзнес: [...] ц втн н я  
папоротЬ, збирання метеоритних уламкЬв, виловлювання привидЬв i вЬдмивання кровЬ зЬ 
старовинних коштовностей” (ibidem, с. 51).
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детермшоваш !х попередники -  класики рiзних епох, дисиденти- 
ш ^ ^ е с я т а м и , а особливо соцреалiсти. З шшо! сторони, трактуючи 
зациклешсть сучасного суспiльства на грошах/ багатствi як явище 
людсъке, дуже людсъке, вони не вагаються уявнювати навиъ найштимнитп 
аспекти фiнансoвo-екoнoмiчнoгo буття сво!х персoнажiв, яке у свою чергу 
нерiдкo обумовлюе !х екзистенцшну ситуацiю, систему вартостей i навпъ 
рiвень морально-духовно1 самoсвiдoмoстi тощо.

Streszczenie

Symbolika pieniędzy /  bogactwa w ukraińskiej postmodernistycznej prozie: 
wierność klasycznej tradycji

Na podstawie wybranych utworów Jurija Andruchowycza i Jewhenii Kononenko autorka 
analizuje szereg kontekstów literackich zawierających symbolikę pieniędzy/ bogactwa. Okazuje się. 
że w  wielu przypadkach bohaterowie traktują rozpatrywane symbole w sposób zgodny z kla
syczną tradycją literatury ukraińskiej. Są to dla nich względne wartości, które przeciwstawione 
zostają wartościom prawdziwym -  takim jak  miłość, przyjaźń, twórczość etc. Jednak tradycyjna 
demonizacja fenomenologii pieniędzy/ bogactwa ma charakter raczej ironiczny niż patetyczny.

Summary

Symbols o f  money /  reach in Ukrainian postmodern prose: 
faithfulness to classic tradition

The article is devoted to analysis o f symbols o f money/ reach on examples o f works by Jurij 
Andruchovych and Eugenija Kononenko. Traditionally, heroes oppose money/ reach and love, 
friendship, poetry creative etc. as two systems of moral values. But demonization o f this symbols 
has ironic -  not pathetic character.


