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На сучасному етапі розвитку України зросла потреба пошуків нових і
модернізації існуючих підходів до наукового, поліваріантного вивчення літературних
явищ, естетичних здобутків конкретних письменників. Кінець ХХ – початок ХХІ ст.
в літературознавчій критиці маркується як пошук нових методик тлумачення
художніх текстів. Генератором нових ідей щодо інтерпретації літературних творів
стали дослідницькі здобутки філософів, психологів, соціологів та інших.
У фокус особливої уваги дослідників потрапляє і жанр художньо-біографічного
роману, позаяк у кожну культурну добу біографія відтворювала певну концепцію
людини, особливий ракурс життя митця. Важливий не лише історичний резонанс
життя, «прожитого» героями, але й індивідуальний, особистісний їх духовний досвід,
що значною мірою залежить і від буття автора. Як зазначає Д. Жуков у статті
«Біографія біографій», створення художньої біографії насправді можна порівняти з
мистецтвом портретиста, що не відкидає жодного з досягнень інших живописних
жанрів [1, с. 13].
Упродовж усієї історії світової художньої літератури біографічний роман належав
до найпопулярніших жанрів. Починаючи від античності, триває плідна історія
літературної біографії, яка, у свою чергу, супроводжується намаганням виявити її
основні естетичні чинники та принципи зображення.
Дослідження біографічних творів Р.Іваничука перебуває на етапі поверхневого
вивчення, тому сучасних наукових праць із порушеної теми небагато. У своїх
наукових працях, присвячених постаті І. Франка, В. Корнійчук розглянув
образотворення роману «Шрами на скалі»; «життєписні» твори Р. Іваничука
розглядали Н. Бічуя, В. Горинь, М. Ільницький, В. Карвацький, Ю. Хорунжий.
Мета цієї статті – з’ясувати жанрово-стильові домінанти художньобіографічного роману Р.Іваничука «Шрами на скалі». Щоб реалізувати поставлену
мету, необхідно розв’язати конкретні завдання:
– означити основні риси художньо-біографічного роману;
– розглянути жанрово-стильову специфіку роману «Шрами на скалі», спираючись
на окремі положення праць Р. Барта, Н. Фрая, З. Фрейда, К.-Г. Юнга.
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Відомо, що біографічний твір дещо спрощує так званий діалог автора з
реципієнтом. Адже белетристика, що не заявлена автором чи критиками як
життєписна, змушує читача-дослідника застосовувати різні підходи до
потрактування художньої тканини тексту, щоб експлікувати закладені автором
приховані факти, зокрема, провести паралелі з біографією письменника. На
сучасному етапі літературознавства дослідник має багатогранну палітру методик
інтерпретацій літературних творів із залученням ідей Р. Барта, Н. Фрая, З. Фрейда,
К.-Г. Юнга, які дають можливість розглянути художній текст із різних позицій, дати
оцінку зображеному, врахувавши психологічні, філософські аспекти. Джерелами
вивчення біографії можуть бути художні полотна написані: 1) самим письменником;
2) його сучасниками; 3) науковцями-дослідниками; 4) колегами по перу –
письменниками. До останньої з означених категорій можна віднести життєписний
роман Р. Іваничука «Шрами на скалі». В українському літературному просторі є
чимало подібних творів – «Іду до тебе» І. Драча, «Сковорода» П. Тичини, «Іван
Вишенський» І.Франка, «Шевченко» Є.ІІлужника, «Тричі мені являлася любов»
Р. Горака, «Забіліли сніги» М. Сиротюка та інші.
Однією з найважливіших характеристик роману є спрямованість на відтворення
повноти буття, на чому наголошують М. Бахтін, Д. Затонський, А. Ельяшевич,
А. Есалнек. У художньо-біографічному жанрі, за теорією М. Бахтіна, наявна
поліфонічність, згідно з якою герої роману є носіями певних ідей (ідеологій). «Їхні
голоси рівноправні, як і голос автора у відношенні до кожного з них. Поліфонічність
зображення сприяє розв’язанню основної проблематики роману, тобто тієї групи
питань, котрі визначають вибір, розташування й співвідношення складових
художнього матеріалу в змісті твору». [2, с. 191]
Для біографічного роману – це проблеми особистості, розкриття суті її характеру,
особливостей поведінки й діяльності в контексті соціально-історичних умов, у яких
вона жила.
В Україні, починаючи з 90-х років ХХ століття, з’являється низка життєписних
творів нового змісту. Така новизна пов’язана з етапом розбудови української
незалежної держави, зростанням національної самосвідомості. Виникає нагальна
потреба у творах, що несуть у собі відомості про історичне минуле нашої країни,
видатних діячів її політики, науки й культури, зокрема призабутих або зовсім
невідомих сучасному читачеві. До подібних творів належать біографічні полотна:
«Шрами на скалі», «Саксаул у пісках», «Вода з каменю». У фокусі нашої уваги –
роман «Шрами на скалі», в якому здійснено вдалу спробу проникнути у внутрішній
духовний світ І.Франка, розкрити образ поета на тлі суспільно-політичного та
літературно-мистецького життя України початку ХХ ст.
Р. Іваничук у праці «Чистий метал людського слова» так визначав мету і завдання
написання роману «Шрами на скалі»: «Розкрити, художньо осмислити основні етапи
духовної історії народу в соціальному, національному, моральному й естетичному
виявах – у шерезі романів, і то так, щоб кожний наступний твір був зчеплений з
попереднім, немов поверхи в будинку, де стеля одного стає підлогою для наступного,
щоб це була цілісна історична сповідь про стовпові моменти нашої історії» [3, с. 223].
Р. Іваничук мав намір, чи, як він сам її називає, «ідею-фікс», подати крізь призму
історії образ «сильного мужа». Цей «зухвалий виклик», за словами
М. Слабошпицького, привів до того, що прозаїк пише «вставну повість» до свого
роману «від імені Каменяра» [4, с. 119].
У хронотопі «Шрамів на скалі» з усіх трьох історичних площин (40-і рр. ХІІІ ст.,
початок ХХ ст., середина 80-х рр. ХХ ст.), звичайно, найбільше цікавить доба Івана
Франка. Хоч, як справедливо зауважує С. Андрусів, усі три часові пласти «тримає»
саме образ Франка, що є своєрідним концептуальним центром твору [5, с. 173].
В основі роману лежать насамперед події 1913 р., коли в Галичині, в Україні
урочисто святкували сорокарічний ювілей діяльності письменника, а кілька його
учнів у травні вибралися до Урича й вибили на камені пам’ятний напис на честь
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свого вчителя. Художній образ викристалізовується в романі крізь своєрідну призму
часу. Читач «занурюється» у життя митця, пізнаючи його і в літа молодості, і в часи
облоги та контроверсійних суперечок з українською й польською суспільністю, і в
зоряний час «Мойсея». Загалом ті обставини життя і творчості поета, коло його
друзів і недругів, про які франкознавці почали говорити лише в другій половині
90-х рр. минулого століття, автор «Шрамів на скалі» уже знав, здогадувався й писав
про них ще напередодні «горбачовської відлиги».
Зауважимо, що образ І.Франка, який є центральною постаттю сюжету роману,
інколи не зовсім чітко виокремлюється у фабульній тканині твору серед другорядних
постатей, у численних відступах. Проте, як стверджує В. Яворівський, «власне, Іван
Франко начеб і не головний герой, а все ж його духовна, громадянська велич
освітлює все багатолюддя твору і тому серед свого оточення він справді постає
головною дійовою особою» [6, с. 17–18].
Автор роману, дотримуючись історичної правди, вдало «вмонтовує» в художню
тканину тексту цитати з художніх й публіцистичних творів І.Франка, фрагменти
документів, свідчень, листів, спогадів. Р.Іваничук органічно поєднує біографічні
факти з власними здогадками, вдається до художнього синтезу, в якому, звісно,
левову частку займає достеменність, історизм, життєписні події.
Характерною рисою авторського ідіостилю є переконливо сконструйовані
внутрішні монологи героя, його діалоги з сучасниками, що зіткані з реальних
переживань або реконструйовані з цілком вірогідних роздумів чи життєвих ситуацій.
Ось до поета на схилі віку «приходить» його перша і єдина кохана: «Воскресни, мій
тихий раю, моя туго молода», – прошепотів Франко й вони пішли по міцному льоду;
рибалки зникли з Рамлярівки, щоб не заважати любові, яка, виминаючи зрадливі
ополонки, проходила своїм останнім шляхом у хвилинах щастя золотого… «Ти... Ти
була завжди тією межею, до якої я простував працею, вірністю й чесністю.
І зосталась» [7, с. 194]. Ця цитата слугує яскравим прикладом аплікації достеменних
слів самого І.Франка, узятих із його епістолярію, із залученням власне авторського
домислу.
Слід зауважити, що епізоди, почерпнуті з мемуарів або створені уявою автора,
вражають глибоким знанням тогочасних суспільно-політичних обставин,
літературно-мистецького життя Львова. У численних дискусіях, діалогах, полілогах
художньо окреслюються постаті Т. Шевченка, П. Куліша, М. Костомарова,
Лесі Українки, І. Пулюя, В. Гнатюка, І. Труша, А. Коцка, М. Гулака і навіть
А. Ейнштейна.
Добре ерудований автор дає змогу читачеві ознайомитись не тільки з життєписом
І. Франка, а й дізнатись про його оточення. Р. Іваничук не лише художньо
інтерпретує реальні колізії епохи Франка, що стояла на порозі гігантських потрясінь,
він намагається створити віртуальну модель психічного стану письменника,
заглянути в його душу, вловити заповітний настрій, простежити хід думок, подолати
бар’єр невідповідності між автором і його героєм.
Доречно зауважити, що література, як факт індивідуального та психологічного
процесу, посідає значне місце в дослідженнях К.-Г. Юнга, хоча він усвідомлював
обмеженість методів наукової психології при аналізі мистецьких творів. За
К.-Г. Юнгом експлікувати психічні утворення можна завдяки мегатексту митця –
художнім творам, епістолярію, мемуарам. З точки зору цієї резиґнації і варто
розглядати роман «Шрами на скалі» Р. Іваничука. Інтерес до мемуарів останнім
часом набирає обертів, адже листи, щоденники, спогади, наскільки б умовними,
літературно обробленими вони не були – це документи, матеріали реального життя,
використання їх допомагає пізнати і дослідити сутність людини більш точно,
інтимно, глибоко й достовірно. Таким кроком «назустріч» Франкові стало
осмислення поеми «Мойсей», творчий задум якої, за романною версією, зродився в
коломийській тюрмі. В інтерв’ю «Литературной газете» 20 серпня 1986 р. Р. Іваничук
зазначав: «Осягаючи образ Франка як учителя народу, я весь час намагався
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зрозуміти, що з його спадщини стало матеріалом для букваря, що – для підручника
вищих шкіл, а що – мірилом світової цінності його художньої думки. Так я підійшов
до поеми «Мойсей», де синтезовано усі проблеми народного життя, починаючи з
раннього оповідання «На дні».
У рецензії на один із найскладніших у композиційному плані твір Р. Іваничука
С. Андрусів слушно підкреслював: «Концептуальне осереддя образу Франка – то не
тільки художнє дослідження поеми «Мойсей»... Великою мірою це дослідження і
літературознавче...» [5, с.174].
Використовуючи загальновідомі біографічні факти, письменник подає водночас
власне, обґрунтоване бачення малопомітних раніше штрихів до життєпису свого
героя. Зокрема, такими змальовані взаємини «сина коваля з Нагуєвич» і «селянського
сина з Куяв Яна Каспровича», коли художній домисел, який органічно в’яжеться з
життєвою правдою, інтимізує постать Франка-оповідача: «Єдиний Каспрович знав,
що означала для мене та моя маленька радість – потаємне й чисте, мов сльоза,
озерце з рибами: я розповідав йому про молодого лінивого сома, що хропе в білому
піску, про червоноперих кленчуків і вусатих небоязких коропів у осоці; Каспрович
уважно вислуховував ті мої розповіді й усміхався, радіючи моєю втіхою, і коли ми
одного літнього дня, раніше вийшовши з редакції, подались-таки до Винниківського
лісу, він побачивши на другому боці вулиці Івана Труша, покликав його: “Ходи з нами,
намалюєш Франків ставок» [7, с. 200–201].
Прозаїк зумів осягнути величну постать Каменяра в контексті доби, показати його
«цілим чоловіком» в атмосфері останнього мирного року, коли ще поета могла
потішити китиця білих троянд. У відкритому листі М.Жулинському автор роману
зізнавався, що «контролем для нього була творчість Івана Франка, у якій він постійно
знаходив поживу й науку» [3, с. 219].
Провідною у романі «Шрами на скалі» стала тема суду історії, нащадків і власної
совісті над людиною, її життям і вчинками, сповіді, звіту «історичної» людини перед
сучасниками і прийдешнім поколінням. Темпоральні проміжки роману
детермінуються трьома площинами: епоха І. Франка, часи Д. Галицького і сучасність.
Остання доба пов'язана з особою автора роману, який, приїхавши в Урич, колишню
твердиню Галицько-Волинської землі й одне з улюблених місць І.Франка, шукає
слідів напису на честь ювілею Каменяра. Важливо, що часові площини, художньо
модельовані автором, подаються не в автономній позиції, а в мозаїчному поданні.
Людина в художньо-біографічних романах Р.Іваничука «Шрами на скалі», «Вода
з каменю», «Саксаул в пісках» духовно пов'язана з тим часом, у якому живе,
пронизана його плином; час частково зумовлює поведінку і мету життя особистості
Отже, Р. Іваничук розширює фабульно-просторову основу романів-біографій,
художньо осмислюючи достеменні факти з життя головного героя, звертаючись до
«мегатексту» митця (епістолярію, мемуарів, художніх текстів). Мозаїчність
темпорального часу, глибока обізнаність у суспільно-літературних процесах, доби,
що перебуває у фокусі уваги прозаїка, дієвий історизм, злютований із проблемами
сьогодення, – це ті визначальні риси доробку Р.Іваничука, які вигідно вирізняють
його у плеяді сучасних українських романістів.

The article deals with the defining features of biographical works; in the context of the creative works by
R. Ivanychuk specifically mentioned individual and genre features of the novel "Scars on the rock.".
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