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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Правомірно, оригінально, достовірно, 

проникливо, містко – так означуємо сучасні романи в українській літературі. 

Епоха буде неповноцінною, якщо в ній не буде роману, який би вражав 

тенденційністю й повнотою охоплення фрази: «сьогодні, в цей час і про нас!».  

Жанровий канон «роману» у літературознавстві відсутній, адже цікавить 

теоретиків не застигла форма, а дифузійні явища, які відбиваються у жанрових 

модифікаціях роману. Дослідники різних епох вважали, що роман невдовзі 

зникне, але історія щоразу повторювалась, а жанр роману продовжував 

функціонувати, дивуючи своєю пластичністю й невмирущістю. Феномен 

трансформації цього жанру прихований у самому процесі його творення. 

Тему жанрових модифікацій романів в українській літературі у різний час 

розглядали Н. Бернадська, Т. Бовсунівська, М. Васьків, Н. Кописнянська, 

Н. Мажара, В. Марко, І. Родіонова, О. Романенко, С. Філоненко, А. Черниш, 

Д. Чик та ін. Теорія роману – одне з актуальних і дискусійних питань водночас, 

тому потребує глибокого розуміння теми й належного підходу.  

Стверджують, що лише роман поєднує спектр проблем, вказівок, 

прогнозів. Сьогодні роман виражає ті цінності, якими опікується письменники. 

Називаємо таких романістів сучасності: Г. Вдовиченко, Ю. Винничук, 

М. Гримич, В. Даниленко, С. Жадан, Т. Зарівна, Д. Корній, В. Лис, М. Матіос, 

І. Роздобудько, В. Шкляр та ін. 

Здобутки П. Вольвача у літературі, насамперед проза письменника, 

потребує випробування часом. Автор неапліковано, а в різний спосіб 

нашаровує проблеми не лише ті, з якими зіткнулися на початку 90-х р., але й 

доби незалежності. 

П. Вольвач – багатогранна особистість із чітко визначеною різкою 

життєвою позицією. Наразі можемо з упевненістю доводити, що він 

зреалізувався у літературі тоді, коли інші вже замовкали чи були репресовані, 

або ж ув’язнені. Фактично це той тип письменника, який увійшов до 
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літератури, не маючи закладених із народження гами натхнення й росту 

творчого потенціалу, тобто без інтелектуального загартування. Власне, 

П. Вольвач – письменник-феномен, адже він створив себе, щоб служити слову. 

П. Вольвач – автор романів «Кляса» (2004), «Хрещатик-плаза» (2013), 

«Сни неофіта» (2016). Прозовий доробок П. Вольвача цілісно не аналізувався. 

Припускаємо, що ті, хто брався за цю справу, або добре знали самого автора, 

або ж їм імпонує його тип мислення та місця, описані в романах. Творча манера 

письменника висвітлювалася безпосередньо чи опосередковано у статтях 

Є. Барана [1], Л. Белея [4], Н. Бернадської [5], В. Коскіна [16], В. Кравченко 

[17], Т. Терен [22], О. Хоменка [25], Г. Чаборай [26], але відсутній комплексний 

аналіз жанрових особливостей прози П. Вольвача в контексті української 

літератури. Тож, спробуємо окреслити типології жанрових різновидів і 

модифікацій романів письменника. 

Метою роботи є аналіз жанрових моделей романів П. Вольвача. 

Досягнення мети передбачає вирішення комплексу завдань: 

– розглянути жанрові особливості роману в сьогочасному літературному 

дискурсі; 

– проаналізувати жанрові різновиди й модифікації романів П. Вольвача; 

– виявити авторський погляд крізь призму соціальних, політичних і 

національних розладів; 

– узагальнити суть дослідження. 

Об’єкт дослідження: романи «Кляса», «Хрещатик-плаза» та «Сни 

неофіта» П. Вольвача. 

Предмет дослідження: жанрові моделі романів П. Вольвача у 

порівняльному аспекті. 

Методи дослідження: під час роботи було використано типологічний 

метод, який допоміг розкрити сутність різних періодів історії України та вплив 

їх на манеру письма автора. Ґерменевтичний метод застосовано настільки, 

наскільки ми в змозі тлумачити текст як систему кодів і смислів; застосовано 
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аналітико-описовий метод, який полягає у підборі, систематизації, описі та 

аналізові матеріалу. 

Наукова новизна дослідження: полягає в тому, що вперше розглянуто 

трилогію «Кляса», «Хрещатик-плаза» та «Сни неофіта» П. Вольвача у контексті 

жанрових особливостей роману. 

Практичне значення. Результати дослідження можуть бути використані 

при дослідженні проблем жанру роману, при підготовці до лекцій, семінарів і 

спецкурсів із сучасної української літератури. 

Апробація результатів дослідження. Окремі положення та результати 

дослідження були апробовані в доповідях, виголошених на Міжнародній 

науковій конференції «Від смішного до великого: феномен комічного в 

літературі та культурі» (Бердянськ, 2017); Всеукраїнській науково-практичній 

конференції студентів та молодих учених «Професійне становлення 

журналіста: традиції та нові підходи» (Львів, 2017); міжвишівській 

студентській інтернет-конференції «Українська література в просторі культури 

і цивілізації» (Запоріжжя, 2017); у міжвишівських наукових читаннях 

«Українська література: від давнини до сучасності: парадигми, напрямки, 

проблеми», присвячених 80-річчю від дня народження доктора філологічних 

наук, професора В. Ф. Шевченка (Запоріжжя, 2017); Х університетській 

науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених 

«Молода наука-2016» (Запоріжжя, 2017). 

Публікації. Основний зміст відображено у 5-ти публікаціях – у 4-х 

тезах доповідей наукових конференцій і статті «“Хрещатик-плаза” 

Павла Вольвача як зразок постмодерністського роману в сучасній українській 

літературі» («Молодий вчений», Херсон, 2017). 

Структура та обсяг роботи. Робота складається зі вступу, двох 

розділів, висновків (2 сторінки), списку використаних джерел (28 позицій, 

поданих на 3 сторінках). 

  



7 

 

РОЗДІЛ 1 

НЕВИЧЕРПНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЖАНРУ РОМАНУ В ТЕОРЕТИЧНОМУ 

АСПЕКТІ 

 

Нині письменники найчастіше послуговуються жанром роману. 

Припускаємо, що вони, здебільшого, керуються логікою, яка спрямовує їх на 

думку, що роман є масштабним із-поміж інших жанрів і може охоплювати 

життя не тільки у статиці, але й динаміці. Ще при зародженні роману вважали, 

що найважливіше для нього – сюжет. Він є кістяком, який поєднує інші 

елементи. Поділяємо думку І. Безпечного, який констатував, що роман, не 

беручи до уваги історичний, «є епосом приватного життя. На відміну від 

епопеї, в ньому на перший план виходять образи звичайних людей, в діях яких 

безпосередньо виявляється тільки їх доля й особисті поривання» [3, с. 263-264]. 

Роман не завжди відповідав канонам жанру. У В. Кожинова знаходимо 

підтвердження цього, що вперше термін «роман» увів в обіг Фелькера, який 

називав так розповіді про рицарів. У «XIV столітті з’являється в англійській 

мові (romance у Чосера), а до XVІІ ст. – в німецькій (der Roman)» [14, с. 45-46]. 

«Сьогоднішній (тобто радянський – Л. М.) автор роману, опанувавши цю 

форму, тим самим стає на плечі багатьох поколінь, засвоюючи не просто деяку 

«суму прийомів», але багатовіковий досвід художнього освоєння світу, що 

утілився в жанровій формі роману» [14, с. 437]. Це ж саме можемо стверджути 

й про роман ХХІ ст., який залишається повсякчас «мертвим серед живих» [2], 

як наголошував М. Бахтін. 

Відомо, що першим теоретиком роману був французький філолог, 

єпископ П’єр-Даніель Юе («Трактат про виникнення романів», датується 

1666 р.). Учений Б. Гріфцов у «Теорії роману» писав, що єпископ Юе у 1670 р., 

роздумуючи над творами мадам де-Лефайєт, виголосив таку тезу: роман – це 

«видумки про пригоди, прозою написані для розваги і повчання читача» 

[цит. за: 14, с. 143]. Погоджуємось, але не забуваємо, що з позицій сьогодення – 

це лише внутрішній жанротвірний чинник. Крім того, між ХVII ст. і ХХІ ст. 
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прірва у чотири століття, а вигадки про пригоди – це авторські замальовки, які 

слугують доповненням до сюжету. 

Х. Ортега-і-Гассет міркував: «Роман є жанром властиво неспішним» 

[21, с. 98]. Він стверджував, що «літературний твір, який дає ефект, називається 

романом» [21, с. 102]. Авжеж, роман дає ефект, бо він представляє будь-яку 

епоху й намагається в ній затриматись. Тим самим не зникає з поля зору 

критиків літератури та літературознавців. 

Імпонує думка В. Агеєвої, яка говорила, що роман «потребує певного 

філософського осмислення, свободи думки. Ні того, ні іншого радянська влада 

не дозволяла» [22], тому, за її словами, на теренах України між 1930-им і 

творчістю Вал. Шевчука українського роману не було, були лише поодинокі 

еміграційні спалахи. 

У літературознавчій енциклопедії зосереджується увага на тому, що 

необхідно відкинути традиційне розуміння роману як великого жанру (існують 

і менші за обсягом твори, але за ознаками повністю презентують роман). У 

романі превалюють риси, які й констатують його повний вияв: «Великий за 

обсягом епічний твір, метанаратив, для якого характерне панорамне 

зображення дійсності, багатоплановість на фабульному та сюжетному рівнях 

розвитку конфліктних ліній, ускладнений хронотоп, поліфонічна, часто 

уповільнена розповідь, супроводжувана художнім висвітленням актуальних 

проблем зовнішнього та внутрішнього світу» [19, с. 343]. 

Класичний роман, як загальновідомо, характеризується авторською 

розповіддю від третьої особи із застосуванням діалогів, внутрішніх монологів 

тощо. О. Галич зазначав, що роман характеризується «розгалуженістю 

фабульних ліній сюжету, детальним розкриттям життєвих доль багатьох героїв 

протягом тривалого часу, іноді всього життя» [12, с. 264]. 

На сьогодні не існує єдиної, математично чітко прорахованої класифікації 

жанрових різновидів роману, яка б увібрала в себе канони загального 

літературознавства. Найбільш сталою літературознавці вважають класифікацію 

Ю. Коваліва, проте вона не повна, адже виникають нові різновиди романів. 
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Д. Чик, розглядаючи поняття жанрової системи в сучасному 

літературознавстві, трактує вислів Н. Лейдермана, який доводив, що жанрова 

система реалізму «втягує» в себе ті жанри, які б вирішували нові естетичні та 

світоглядні завдання – таким жанром-“лідером”», за його словами, стає роман 

[цит. за: 28, с. 234]. Д. Чик додав, що «нове бачення «старих» проблем 

проглядається в зближеннях та розходженнях зі стійким ядром структури 

жанру» [28, с. 234].  

Погоджуємось із висновками М. Васьківа про те, що «будь-які 

класифікації романних жанрових різновидів є дискусійними, одностайності 

серед науковців, відповідно, бути не може» [8, с. 26], але й додаємо, що 

протиріччя рано чи пізно, знайдуть і прихильників, і запеклих противників. 

М. Бахтін передбачав, що «жанровий кістяк роману ще далеко не 

затвердів, і ми ще не можемо передбачити усіх його пластичних можливостей» 

[2]. Отож, намагатимемось трактувати ті чи інші твори за певною сукупністю 

ознак і визначати їхню належність до певного жанрового різновиду чи 

модифікації. 

Роман – невичерпний жанр, бо на його основі виникають нові синтетичні 

жанрові форми, які дають літературознавцям плідну площу для формування 

траєкторії думки. 
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РОЗДІЛ 2 

ВОЛЬВАЧІВСЬКИЙ ТИП РОМАНУ 

 

За твором рідко коли проглядається постать автора, проте є варіант 

стирання меж між автором і книгою. Твердження М. Бахтіна про «пам’ять 

жанру» [цит. за: 5, с. 99] транслює таку позицію: письменник, який береться за 

створення літературного тексту, орієнтується на жанрові форми, вироблені до 

нього. Письменник продовжує оприявнювати новий зразок твору. 

Простежуючи за думками Х. Ортега-і-Гассета, висновкуємо, що, 

«називаючи певну книжку, ми немов називаємо якесь місто, в якому нам 

довелося колись жити, і враз згадуємо середовище, своєрідні пахощі міста, 

тамтешню говірку, типовий ритм існування» [18, с. 101]. Романи П. Вольвача 

відзначаються короткими, але точними описами міст, у яких перебуває 

оповідач. 

Маємо сміливість заявити про вольвачівський тип роману. У творах цього 

письменника тонко відчувається авторський світ, портретні характеристики не 

містять деталізації, відзначаються влучністю цитат. Романи П. Вольвача треба 

читати вдумливо, без упередженості, а потім уже підсумовувати прочитане. Це 

романи про реалії, які не можемо оминути, хоча й описані у надто згрубілих 

(відвертих) рисах. Вражає мова персонажів і колоритних героїв роману: 

переважає жаргонна лексика: русизми цілком виправдані у романі «Кляса» та 

частково у «Снах неофіта»: проте «Хрещатик-плаза», на нашу думку, повторює 

долю роману «Кляса», але автор забуває, що топос міста інший, а тому й погляд 

має бути ширшим), і колоритні герої романів. 

М. Васьків наголошував, що «потрібно намагатися коло жанрових 

різновидів бачити якомога ширше у кожному конкретному романі, визначати 

системні взаємозв’язки між ними» [8, с. 27], і це є й буде поштовхом до 

множинної інтерпретації твору. Зважаючи на це твердження й орієнтуючись на 

концепцію, вироблену Н. Копистянською щодо світоглядних основ жанру, 
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будемо використовувати її п’ятиступеневу класифікацію (рід – вид – жанр – 

жанровий різновид – жанрова модифікація) [15, с. 368]. 

 

2.1. «Кляса» – поліфонічний роман 

Перший крок до прози було зроблено у далекому 2003 р., коли роман 

«Кляса» частинами виходив у світ у часописі «Кур’єр Кривбасу». За словами 

П. Вольвача, роман є цілковито автобіографічним. 

У російськомовному Запоріжжі того часу – роман-вибух, більш того, 

письменник написав його українською. Відверто кажучи, це роман-сенсація в 

українській літературі – не інакше. 

О. Красюк писав, що роман «Кляса» П. Вольвача – «саме той твір, 

котрого до сьогодні не вистачало в нашій літературі, досі поділеній на два 

паралельних, неконтактних між собою потоки: «селянський» та 

«інтелігентний». «Кляса» – правдивий роман про міське, в основному 

пролетарське середовище» [18, с. 9]. 

О. Забужко, називаючи романи, без яких доба незалежності була б 

немислимою, вказала на роман «Кляса», запевняючи, що це «перший наш 

пострадянський «індастріел», який по-біблійному «породив» цілий жанр (через 

15 років перевиданий – непоганий критерій значущости!)» [20]. У цьому 

контексті варто згадати слова Л. Белея, що  «Кінець 1980-х був часом 

перелому» події відбуваються тоді, а цей момент «в українській літературі став 

переломним у парадигмі індустріального роману» [4]. 

Н. Бернадська визначила жанровий різновид роману П. Вольвача 

«Кляса». Вона віднесла цей прозовий твір до окремих вкраплень у сучасній 

жанровій системі й назвала «урбаністичним романом» [5, с. 26]. 

У рецензії на цей роман Л. Белей писав: «проза, особливо реалістична – 

це, свого роду, картографія» [4]. П. Вольвач визначив географічні координати 

Запоріжжя на літературній мапі України, тим самим дав підстави вважати його 

роман як поліфонічний. Тематика першої «ластівки» письменника була 
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важкою: це роман про наркоманію, про справжнє, не приховане життя 

робітників заводів, про екологію, суспільні настрої й мрії. 

Вважаємо, автор ставив мету – показати життя та людей у їхніх 

слабкостях і байдужих снуваннях, де сильні лише формуються і бажають жити 

у власному часі й у тій атмосфері, яка б дозволила розкривати їхні грані 

таланту; змішуючи різні типи персонажів, автор показує приреченість 

суспільства на безнадійне й безрадісне існування. 

Назва роману породжує різні думки щодо його змістового наповнення. 

Звісно, відштовхуємось від того, що знаємо з історії української мови. Відомо, 

що, згідно з українським правописом 1928 р., яким користувались до 1939 р., на 

заході України і в західній діаспорі досі вживають слово «кляс» (первісно слово 

має жіночий рід), що означає «клас» і відбиває всі фонетичні особливості 

української мови. У романі «Кляса» – це робочий клас, робітники заводів 

«Запоріжсталь», «Іскра», а місце дії – другий Шевченківський мікрорайон, де 

знаходиться центральна прохідна заводу «Мотор-Січ». У романі цими словами 

автор доповнює характеристику образу Павла: «ля
'
мпа, кля

'
са – пишеться у 

пошарпаних книжках і словниках з жовтими ламкими сторінками … Павло 

любить їх гортати, віднаходячи незвичні слова» [9, с. 81]. Л. Белей вважає, що 

автор створює опозицію між «довколишнім пролетарським «класом» і 

внутрішньою «клясою» протагоніста і його оточення [4]. 

Зважуючи на різні думки критиків, зокрема й дослідників, пропонуємо 

розглядати роман «Кляса» П. Вольвача за класифікацією, яка є найбільш 

доцільною при здійсненні цілісного аналізу роману: 

рід: епос; 

вид: роман; 

жанр: соціально-побутовий; 

жанровий різновид: виробничий; 

жанрова модифікація: роман-архетип. 

Кожен роман претендує на певний жанровий різновид, проте необхідно 

враховувати при їхньому визначенні домінантні та допоміжні риси, що це 
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підтверджували. І не виключаємо зі списку й жанрові модифікації, які у 

трактуванні дослідників А. Ткаченка є продовженням класифікації, а 

Н. Копистянська стверджувала, що може бути новим ступенем поділу. 

Важливу номінативну функцію виконує назва роману «Кляса». Назва 

акцентує увагу на соціально-побутових умовах соціуму. Здавна передбачається, 

що в соціально-побутових романах автори часто «зберігають інтерес до 

особистого життя людини, до подій, пригод і випадків у їхньому побутовому 

житті. Проте це зображення є значно глибшим і серйознішим» [6, с. 268]. 

Початок роману інтригує, одразу візуалізується картинка з повсякденного 

життя будь-якого українця: «Ключ майже нечутно два рази обертається в 

замку» [9, с. 3], де головний герой, Павло, відчиняє двері, які риплять (одразу 

акцентуємо, у чоловіка-господаря двері не будуть відтворювати звуки). Ми ніби 

підглядаємо за Павлом разом із Зіною Гнатівною, його допитливою сусідкою. 

Цей ритуал буденний, адже жіноча цікавість – річ цінна в будь-які часи. Зіна 

Гнатівна, на думку батька Павла, «агент», «низова, шістка, а все ж приставлена, 

«ким треба» за ним, Іваном Васильовичем слідкувати» [9, с. 6]. 

Стверджуємо, що роман належить до виробничого, бо в центрі уваги 

опиняється Павло – житель обласного центру. Для друзів же він Паша, Пашок. 

«Вигадливий Єгор іноді називає його Павличком», для сусіда Льоні Братка він 

«Палік» [9, с. 4]. Оповідач градаційно дистанціюється від Павла до Пашка, ніби 

одразу проводить лінію від добра до зла. Переходячи від офіційного звертання, 

прийнятного в суспільстві, до зневажливо-фамільярного Пашка, наче ображає 

героя. Місцем дії є східне місто Запоріжжя, а отже, індустріальне. 

Пашок – типовий представник пролетаріату: почав працювати з 16-ти 

років, на різних роботах. Письменник відтворює щоденний маршрут робітників 

заводу: кінець зміни – пивнуха-забігайлівка (з непоодинокими спалахами бійок) 

– дорога додому. Подібний розклад в українській літературі існує. Згадаймо, як 

після скасування кріпацтва селяни навідувались до жидів у шинок, де 

напивалися, а потім не втрапляли дороги додому (наприклад, Омелько Кайдаш 

з «Кайдашевої сім’ї»). Робітники і селяни продовжували жити за таким 
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розпорядком, бо звикли, і від цього нікуди було подітись, бо вони таким чином 

психологічно розвантажувались, «топили» своє горе в оковитій. Варто 

пам’ятати, що все нове не виникає на голому місці. Це стосується й інших 

проблем, і є забутим старим. Історія повторюється й у романі: робітники 

поспішають завершити зміну й «вмочити роги в маргарин» [9, с. 3] та закурити 

драпу, циганської анаші чи кануперу, або ж макової соломки. Для Пашка 

прийти додому з пересохлим від анаші ротом чи драпу – це вчинок, здійснений 

задля розваги. Дехто з представників робітничого класу оплакує розвалений 

Союз, власне життя, а хтось – покинуті мрії й сподівання. 

Власне, це не той виробничий роман, який оспівує красу людської праці 

або ж передові рекорди чи нові досягнення техніки у виробничій галузі. Роман 

про людське життя на виробництві, яке не детермінується прохідною, він про 

деідеологізоване повсякдення, про людей, що скорились на милість долі й 

відкинули старі сценарії, у яких ролі визначені й вивчені до перфектного стану. 

Події зосереджуються у другому Шевченківському мікрорайоні – «епіцентрі» 

«специфічної частини його підданих» [9, с. 16]. А ще – частина Запоріжжя, у 

якій локалізується значна частина заводів: «За Іванова – Жилмасив, Красна і 

завод “Моторобудівників”… За зеленоярівськими горбами – теж Зелений, він 

страшенно великий і доходить аж до запоріжсталівських домен і 

водоохолоджувачів, фіолетових здаля і схожих формою на перекинуті відра, а 

ще далі – і до головного проспекту, імені, ясна річ, Леніна… » [9, с. 10]. Автор 

не приховує від реципієнтів трагічних наслідків, які інколи, але трапляються на 

виробництві. Так, вальцовщик Проценко помер на робочому місці («на нього 

впала з крана якась болванка і розчавила пів тулуба») [9, с. 14]. 

Пашок, за словами оповідача, зарахований у штат «маляром, а працює 

їхня цехова бригада художників-оформлювачів по всьому заводу і за заводом» 

[9, с. 9]. Дорогу до роботи знає так, наче наосліп може її пройти: «до вибоїн, до 

тріщин в асфальті» [9, с. 17]. Пашок, хоча й працює на заводі, але далекий від 

виробництва, бо «подумки жахається від запоріжсталівського пекла, бо то таки 
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пекло – варто хоча б здаля поглянути на заводські домни – бурі, жовті, рожеві, 

які здаля зливаються в один ядучий смог…» [9, с. 15]. 

Павло є «неправильним» членом суспільства. На зборах колективу він 

інертний, але сторожкий (внутрішньо зосереджений і готовий до чогось). Він 

розмірковує над тим, що Союз розвалився: («так хай валиться, і чим скоріше, 

тим краще. На зборах він про це не казав, правда, він взагалі мовчить на 

подібних заходах» [9, с. 5]). У цьому й виявляється суголосною позиція 

П. Вольвача, якого Є. Баран відніс до табору національно заангажованих 

письменників» [1, с. 58]. Зримо проглядається образ представника нової епохи, 

тієї, у якій талановиті люди зрозуміють своє призначення. 

Пашок у романі роздумує над долею «передовиків», куди ж вони 

поділись. Матір він теж відносить до передовиків, бо має медаль, а ще «вона 

працює в три зміни, як ніхто із жінок у під’їзді, доводиться й поночі ходити» 

[9, с. 14]. Батько працює сторожем, і ходить із ціпком, який, на думку Павла, 

йому не потрібен. Всіляко уникає зустрічей із людьми, неоднозначний, 

нелюдимий герой, якому «набрид триб власного нинішнього життя» [9, с. 9]. 

Указуючи на модель роману «Кляса» П. Вольвача, стверджуємо, що це 

роман-архетип (у класифікації розуміється як жанрова модифікація). Д. Чик 

стверджував, що «пояснення появи творчого натхнення неможливе без 

врахування актуалізації архетипів у підсвідомості письменника» [28, с. 233]. А 

тому у романі «клясовий» простір – архетип робітничого класу, який є 

історичною формою існування суспільства. Клас переходить межу від 

прорадянських настроїв до незвичного пострадянського маршруту, і так було 

завжди. Пашко у романі переконується, що сила вирішує все, саме сила й 

затятість, а більш нічого, якщо ці два елементи будуть, то нація буде. Розуміння 

«кляси» є «модусом проявлення прадавніх традицій» [19, с. 96]; роман-архетип, 

бо працьовиті робітники, а ми не сумніваємось у тяжкості їхньої праці, є тієї 

силою, яка є втіленням засобу як шляху до вільного життя. 
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Отож, прагнучи розкрити жанрові можливості роману «Кляса» 

П. Вольвача, було виявлено, що роман наповнений інтенціями різного змісту, 

що й зумовлює жанрові різновиди й модифікацію роману. 

 

2.2. Жанрова дисперсність роману «Хрещатик-плаза» 

За позицією головного героя романів П. Вольвача легко прослідкувати і 

зрозуміти, чого варті Україна і українці. Переконання недосконалості не світу, а 

людського буття пронизує роман «Хрещатик-плаза», який є другим у творчій 

лабораторії митця. Проблеми, порушені у романі та їхня різновекторність, 

зумовлюють розпорошеність жанрових моделей у творі. 

В. Кравченко обстоювала твердження, що в цьому романі автор «не 

констатує події, не фіксує в них певних сюжетних ходів, а переосмислює 

побачене й почуте. Тому сюжет подається через потік думок» [17, с. 198]. 

Погоджуємось, і додаємо, що через хід думок письменника відтворюються долі 

багатьох людей, які, так чи інакше, але були разом з оповідачем і з пам’яті їх 

викреслити неможливо. 

Жанрова парадигма романів П. Вольвача не обмежується однією 

класифікацією, тому, аналізуючи романний простір «Хрещатик-плази», було 

сформовано такі позиції: 

рід: епос; 

вид: роман; 

жанр: соціально-психологічний; 

жанровий різновид: урбаністичний; 

жанрова модифікація: роман-памфлет. 

Роман «Хрещатик-плаза», П. Вольвача соціально-психологічний, адже 

прослідковуємо значні соціальні зміни й настрої головного героя (безіменного). 

Внутрішній діалог, який веде оповідач із собою, змушує зупинитись на 

характеристиці цього образу. Головний герой є емпатом. Через кілька місяців 

після переїзду бюро на Хрещатик, «Я» продовжує встановлювати й розглядати 

власну поведінку: «Там я поволі продовжив втискатися у щільні ряди радійного 
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товариства» [10, с. 32]. У Києві він продовжує власну філософію волі: 

«Вигадливі плетива долі, ниті й павутинки, збирають людей під його 

різнорівневим дахом чи, як зараз, за столом» [10, с. 88]. Від долі не втечеш – це 

розуміє і автор, і наратор, визнають це й реципієнти. 

Паралельно з лексемою «місто» розглядаються націєтворчі процеси, які 

починають формуватись у вирі прогресивного й культурницького топосу. На 

нашу думку, роман варто вважати урбаністичним, тому що, простежуючи 

еволюцію творення особистості головного героя, занотовуємо його прагнення 

покинути безнадійне й безрадісне Запоріжжя, невдовзі бачимо, що персонаж 

роману виникає у нових локаціях – зокрема у редакції Радіо Ліберті (будівля ж 

має назву «Хрещатик-плаза», на декількох поверхах якого й розміщуються 

офіси радіо). 

В інтерв’ю П. Вольвач відповів, що для нього «дивом, яке завжди з 

тобою», постає сам простір Києва – із сакральним середмістям та профанними 

«спальниками», із Подолом, яружним рельєфом нетрищ, богемною Прорізною» 

[16, с. 6]. Мотив пізнання міста Києва головним героєм та пошук у ньому свого 

місця має морально-семантичний підтекст. Образ міста, яке освоює безіменний 

персонаж, поступово набуває нової семантики. Це і фізичне пізнання, як міста 

земного, і й духовного обживання урбаністичного середовища. «Я», 

безперечно, виявляє себе, як типовий представник міста. Хрещатицька 

бруківка, безкінечні вулички, кав’ярні – усе чарує його й змушує щодень бути 

прискіпливішим до дрібниць міського життя. Письменник вміє відчувати тло 

урбаністичних пейзажів, живе дійсністю і споглядає за життям, уміє 

прогнозувати його. 

Наприкінці роману П. Вольвач зазначив: «Весна. Літо. Вересень. Трохи 

грудня. Важка була зима. Ну й знову на ве
'
сну. Є. Написав» [10, с. 287]. 

Називаємо «Хрещатик-плазу» романом-памфлетом, адже за стилем він тяжіє до 

публіцистичного, зокрема це і є однією із рис памфлету. Назва роману націлює 

на пізнання цілі автора – здійснити показ столиці й життя її мешканців. 
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Роман викривально-злободенний, безсумнівно, деякою мірою і 

звинувачувальний, адже образи представників українського політикуму 

прописані від «А до Я», іншими словами вони надто впізнавані, карикатури 

сьогодення: «суспільство м’ясоутворень зі срамотними отворами для 

справляння природніх потреб… Так ведеться, завжди й повсюдно» [10, с. 115]. 

Роман іронічний – це стовідсотково, адже іронія та самоіронія – речі потрібні, у 

романі вони контамінуються і впливають на загальне навантаження роману. 

Головний герой працює журналістом, який занотовує хиби суспільства, 

зокрема й мовні проблеми (двомовність): журналісти звертаються до офіційних 

осіб українською, а у відповідь отримують: «“На каком язикє хачу, на том і 

расхаваріваю” [10, с. 21]. Зі слів наратора примітний образ українця, який і за 

кордоном залишається розгубленим, аж до зніяковіння: «Точно, українець. 

Розгублений, совісливий селюк» [10, с. 166]. Виявляється, український етнос і в 

Європі залишається трафаретно-історично пригнобленим. Хвилює оповідача й 

політична ситуація у країні: «На Банковій – стовпотворіння. Біля 

президентської адміністрації вулиця перекрита бетоновими блоками, впоперек 

виставлено кілька «КрАЗів» з мішками, певно, з піском» [10, с. 255]. У 

літературознавчій енциклопедії вказано, що «виразна афористичність» 

[19, с. 172] характеризує памфлет. У романі тематика авторських афоризмів 

різна: від націєтворчих: «Видно, в кожному з нас живе гайдамака…» [10, с. 31], 

«В Україні має бути єдиний закон. Один для всіх – український. І він – буде!» 

[10, с. 271]; «Ми переживаємо момент затемнення й забруднення, яких у нашій 

історії не було дуже багато» [10, с. 224]; до побутових: «Лежить сало на вікні. 

Ізвіні…» [10, с. 175], які є не лише формулами життя, а й характеризують 

настрої епохи. 

Очевидно, що письменник полюбляє писати до болю правдиві, яскраво 

виражені речі, які не всім подобаються. П. Вольвач намагався в романі 

«Хрещатик-плаза» представити власний мікрокосмос із вкрапленнями 

суспільних проблем, ідей, внутрішніх розмірковувань. Це створило 

перспективу для потрактування жанротвірної системи твору. 
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2.3. Жанр твору «Сни неофіта»: літературознавчий дискурс 

Третій роман П. Вольвача – «Сни неофіта». В інтерв’ю з П. Вольвачем 

Т. Терен зауважила, що письменник пише «жорстко, реалістично і впізнавано 

через що не уникнув образ та звинувачень з боку можливих прототипів героїв 

другого роману» [22, с. 73]. Та він заперечував їй: «Так, основа реальна, але все 

інше вигадане» [22, с. 78]. Однак це не є перешкодою розгадки авторських 

планів щодо вираження дійсності в Запоріжжі. 

Спробуємо окреслити жанрові форми роману «Сни неофіта»: 

рід: епос; 

вид: роман; 

жанр: автобіографічний; 

жанровий різновид: художня біографія; 

жанрова модифікація:– роман-есе. 

Критерії визначення жанрових особливостей роману П. Вольвача могли 

бути різними, але розмірковуємо над тим, що будь-які життєві історії мають 

власне підґрунтя, так зване, філософське осмислення пережитого. «Сни 

неофіта», із заявленою оніричністю у назві, потребують увиразнення. Таке 

сномислення спроможне допомогти пізнати духовне та фізичне минуле й 

майбутнє того, хто оповідає. 

Письменник, екстраполюючи власні спогади про незабуте минуле, ніби 

розкриває перед нами сторінки власної автобіографії, а тому роман, з 

літературознавчої точки зору, «літературно-документальний жанр, головним 

героєм творів якого вважається сам автор». Указуючи на відмінності біографії 

від автобіографії, наголосимо, що автобіографія «охоплює певний період 

людського буття, що є протосюжетом» [19, с. 19], і таким чином письменник 

відводить реципієнтові місце не читача, а власне співучасника своєї долі й того 

довкілля, у якому зростав і ширився талант неофіта (новонаверненого в поезію 

молодого чоловіка). 

У романі прочитуємо сконденсовані істини з минулого, якими 

послуговується у теперішньому і прогнозує на майбутнє: «приєднуватись до 
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чужих місій неофіт не збирається. Він не припускає, як можна писати пісні 

разом із Сахном (відомим й обридливим до невідступності співаком 

Запоріжжя)» [11, с. 153]. Цими словами автора не закінчується 

автобіографічність роману. За словами В. Кравченко, «П. Вольвач розгорнув 

панораму світу, невибагливого зовнішньо і вкрай суперечливого внутрішньо, 

оприлюднив метаморфози становлення особистості в маленькому обласному 

центрі, з яких складається велика Україна» [11, с. 201]. Змальовує митець у 

романі ту когорту літстудійців, якими опікувався Кость Григорович Гулий і 

вважав за необхідне турбуватися «все про інших та про інших. А вдячності, 

бачу, не дочекатися…» [11, с. 155]. 

Автор відтворив свій образ життя в Запоріжжі у третій частині, наче 

виправдовуючись, як нам здається, за ті «лихі 90-ті», які йому довелося описати 

у «Клясі». Інші часи, про які йдеться на сторінках «Снів неофіта», зображено 

творчо наснаженими й натхненними. П. Вольвач з усією відвертістю пише: 

«Другу неофітову книжку Гулий сприйняв відчужено. Стримане спілкування 

тривало» [11, с. 154]), але з вкрапленнями просвітленого, а не світлого 

минулого. 

Автор згадує у напівснах місто, яке «він теж любить. Чи стане слів – як. 

Він його відчуває до прожилок, до папілярних ліній, а візії міських краєвидів 

виринають у свідомості так безпричинно й перманентно, що аж самого бере 

подив» [11, с. 254]. О. Хоменко писав, що роман «Сни неофіта» з-поміж інших 

двох романів, «сюжетно, семантично, світоглядно» … відкритий й «постає 

вислідом культивованого автором «духа й етосу» 90-х … проте в «Снах 

неофіта» ця настанова сягає висот свого «акме»» [25]. Мається на увазі той 

ступінь творчого зростання особистості, який дає змогу створити лише 

найкращі зразки. 

Т. Бовсунівська правильно зазначала, що «романна форма є суто 

художньою і не претендує на історичну достовірність … відрізняється широким 

побутовим тлом» [7, с. 372]. Основою роману «Сни неофіта» стала панорама 

Запоріжжя разом із колоритними персонажами (Кость Гулий, Василь Москаль, 
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Борис Сахно, Микола Холодний) та відомими запорізькими районами: «Над 

Малим ринком (виділення наше), у небі, наелектризованому еросом і 

передчуттями, висить місяць-повня, на якого перетворився молодик» [11, 

с. 127]. 

Не забуває автор знайомити і з природними стихіями в Запоріжжі. Це, за 

словами П. Вольвача, «дивина для запорізьких ґрунтів. Тутешній люд 

стискається з ними в новинах, сприймаючи за екзотику» [11, с. 212]. Не оминає 

у розповідях історичні місця, зокрема Гуляйполе, до якого він інколи 

навідується у справах. 

Отже, роман П. Вольвача «Сни неофіта» з великою долею фактажу 

відносимо до міжродового жанрового утворення – художньої біографії. 

Художня біографія – це «художній твір, в основу якого покладено зображення 

непересічної особистості з використанням біографічних фактів та вірогідної 

вигадки» [19, с. 566]. До художніх біографій в українській літературі 

зараховують твори П. Загребельного «Кларнети ніжності», О. Іваненко 

«Тарасові шляхи», З. Тулуб «В степу безкраїм за Уралом» та ін. Художня 

біографія дає змогу зануритись у світ людини, про яку пишуть, з метою 

виявити психологічний стан історичних подій, а подеколи й діянь, які 

суперечать вигадкам сучасності. Як правило, за сюжет беруть якийсь епізод або 

декілька подій одного часового проміжку й конкретну історичну особу. Як 

відомо, вчорашній день – це вже історія, а новий роман письменника є 

художньо прикрашеною правдою П. Вольвача. 

Перевіреною стала з часом властивість речей стиратись із пам’яті, тому 

жанрова модифікація, а саме роман-есе, допомагає розв’язати межі розуміння 

авторського буття в романі. Примітно, що стильовими ознаками есе є яскрава 

образність, персонажі у «Снах неофіта», за ствердженням В. Кравченко, «у 

різних тональностях наповнюють портрет доби – хаотично-нестримної, 

драматичної. Колектив журналістів телеканалу обласного телебачення 

уособлює прогресивний прошарок міста» [17, с. 201]. 
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Щодо суб’єктивності поєднання різнорідних елементів, то цілком 

природнім є опис у романі ситуації, яка склалась у літературі на початку 90-х: 

«… від спілки відкололася група авторів … створили якусь асоціацію … кхеге-

х, українських письменників» [11, с. 194]. Побутовість мовлення, яка передає 

авторські враження від почутого (« – Вам смєхуйочки, а там Кавалік спаліл 

Кіяніцу» [11, с. 26]), створює настрій доби, тобто самопрезентується. У цьому 

романі автор не намагається випробувати межі тієї свободи мови, яка надається 

автору, задля глибшого розкриття мовців, які є енергетиками словесного 

потоку. 

Жанротворчі елементи роману – стислі описи вулиць, приміщень, 

будинків. Знайомлячи реципієнтів зі своїм товаришем Чудіним, Павло не 

займається пустослів’ям, а конкретизує: «у сусідньому будинку, по 

штрихованому акацієвими стовбурами і шворками для білизни. Чудін свого 

часу – ще до Павлової тут з’яви – жив» [11, с. 171]. 

Отож, у романі «Сни неофіта» П. Вольвача репрезентовано правдивий 

погляд на Запоріжжя та його околиці. Таким воно було, і таким є. Без 

термінологічного позначення, а саме визначення жанрових модифікацій 

романів «Кляса», «Хрещатик-плаза», «Сни неофіта», не були б вартісними. 

Стверджуємо, що ці твори не стоять ізольовано від суспільства. Творча манера 

П. Вольвача схожа на літературу факту: зображено цілком реальних 

персонажів; події, підтверджені історичними відгуками, спонукає реципієнтів 

до аналізу хаотичних процесів; світогляд оповідача, який закладений 

письменником. 
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ВИСНОВКИ 

 

Епоха вважається справжньою, якщо в ній створюються романи. Відомо, 

що теоретики у різні епохи вважали, що роман невдовзі зникне. Але історія 

щоразу повторювалась, а жанр роману продовжував функціонувати, дивуючи 

своєю пластичністю й невмирущістю. Феномен трансформації цього жанру 

захований у самому процесі його творення.  

Жанр і жанрові модифікації романів в українській літературі 

досліджували Н. Бернадська, Т. Бовсунівська, М. Васьків, Н. Кописнянська, 

Н. Мажара, В. Марко, І. Родіонова, О. Романенко, С. Філоненко, А. Черниш, 

Д. Чик і ін. 

У романі превалюють риси, які й констатують його повноту й 

розгалуженість сюжетних ліній, адже за обсягами він знаходиться між повістю 

й епопеєю. Це і метанаратив, який характеризується панорамним зображенням 

дійсності, хронотопом та уповільненою оповіддю від третьої особи. Про 

уповільненість у романі писав і Х. Ортега-і-Гассет, тільки він називав його 

«неспішним». 

Науковці по-різному ставляться до жанру роману та його різновидів. 

О. Галич стверджував, що роман характеризується тривалим розкриттям життя 

персонажів протягом роману, а то й усього життя. Інтерпретуючи думки 

В. Агеєвої, робимо висновок, що романи відзначаються філософічністю й 

мудрістю, що приходять із роками. Трактуючи слова М. Васьківа, зазначаємо, 

що при аналізі роману треба орієнтуватись на час, стиль і домінантні ознаки 

твору. Серед сучасних дослідників жанру немає одностайності щодо 

визначення єдиної класифікації для різних романних форм. 

Нами було здійснено аналіз трьох романів «Кляса», «Хрещатик-плаза» й 

«Сни неофіта» П. Вольвача. Письменник правдивий і щирий у творах, що 

повсякчас проглядаємо. 

При визначенні жанрових моделей романів П. Вольвача було взято за 

основу класифікацію Н. Копистянської. Роман «Кляса» було проаналізовано за 
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такою схемою: рід – епос; вид – роман; жанр – соціально-побутовий; жанровий 

різновид – виробничий; жанрова модифікація – роман-архетип. Цей роман 

відзначається поліфонією: він про життя, працю, розваги, прагнення й втечу з 

мікросоціуму. 

Роман «Хрещатик-плаза» продовжив тематику мислення оповідача. 

Жанрова парадигма твору увібрала в себе такі елементи: рід – епос; вид – 

роман; жанр – соціально-психологічний; жанровий різновид – урбаністичний; 

жанрова модифікація – роман-памфлет. 

Жанрова форма третьої роману «Сни неофіта» вкладається у таку 

формулу: рід – епос; вид – роман; жанр – автобіографічний; жанровий різновид 

– художня біографія; жанрова модифікація – роман-есе. 

У романах П. Вольвач не рефлексує на темами – соціальними, 

політичними й націєтворчими, а пропонує робити висновки з тих уроків історії, 

які, здавалося, кожен із персонажів, засвоїв і повторювати їх не намагається. 

Східне місто завжди асоціюється у нього з соціально-економічною 

невлаштованістю у пострадянський період, повторюваністю ритму життя, 

точніше рутиною. Київ – це місто, в якому вирують масштабні події, в їхньому 

епіцентрі прагне завжди бути головний герой. 

Отже, ідентифікуючи особливості жанрових модифікацій, розуміємо, що 

вони розкривають смисл контексту романів і творчу манеру письменника.  
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