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ВСТУП 

Актуальність теми. Сучасний розвиток суспільства складно уявити без 

союзу чоловіка та жінки. Незважаючи на те, що ми давно відійшли від 

застарілих уявлень про призначення жінки і її ролі в родині, проблема 

досягнення гендерної рівності в Україні, як національного механізму 

рівноправ’я жінок і чоловіків в усіх сферах суспільного життя, дотепер 

залишається актуальною. 

В умовах євроінтеграції, перед освітою стоїть нагальне завдання з 

формуванням у молодого покоління громадянського світогляду загалом та 

гендерної культури зокрема. З огляду на це, необхідно озброювати молодь 

гендерними знаннями, уміння та навичками, розширенням їхнього егалітарного 

світогляду, відповідно до стратегічних напрямків Болонського процесу та 

державної гендерної політики (Закон України «Про забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків» від 05.09.2005 р., «Державна програма щодо 

забезпечення рівних прав і можливостей для жінок і чоловіків в Україні до 

2016 року»). 

На допомогу педагогам приходить література, як європейська, так і 

українська, з яскравими прикладами виборювання статусу жінки як 

повноцінного члена суспільства, родинні стосунки між чоловіком/жінкою, 

сучасний образ молоді. Актуальними й своєчасними для читача стали твори 

письменників Ю. Винничука, Р. Іваничука, В. Шевчука, О. Забужко, Є. 

Кононенко, М. Матіос. Письменники активно позиціонували у творчості 

сучасні проблеми, пов’язані із міжособистісними стосунками, ролі і місця 

жінки і чоловіка у суспільстві, подавали їх інколи неоднозначні авторські 

тлумачення. 

Проблеми гендерності порушив у власній прозовій творчості й 

Володимир Даниленко. Його особливості манери письма неодноразово 

відзначалися критиками, серед яких Н. Зборовська [12; 13; 14], Я. Поліщук [26; 

27], І. Бабич [1], І. Богдан-Терещенко [3], Н. Козачук [17], В. Шнайдер [39; 40], 

В. Терлецький [31] та інші. Дослідники характеризували різні аспекти його 
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творчості: особливості індивідуального стилю, жанрово-стильові домінанти, 

смислове навантаження образів тощо. Однак гендерні аспекти творчості ще не 

ставали об’єктом дослідження літературознавців. 

Мета дослідження – визначити й осмислити проблеми стосунків 

чоловіка і жінки у прозовій творчості, розкрити художні особливості 

постмодерністської прози В. Даниленка, зважаючи на гендерний аспект. 

Реалізація поставленої мети передбачає вирішення таких завдань: 

– визначити феномен гендеру в національному історико-культурному 

контексті; 

– розкрити особливості розвитку творчої індивідуальності письменника; 

– окреслити характер художніх шукань автора крізь призму гендерності; 

– охарактеризувати специфіку творів автора крізь призму зображення 

родинного життя та кохання. 

Об’єкт дослідження – оповідання «Сон із дзьоба стрижа», повісті «Тіні в 

маєтку Тарновських», роман «Кохання в стилі бароко» В. Даниленка. 

Предмет дослідження – особливості відображення проблеми гендерності 

у творчості В. Даниленка. 

Методи дослідження. Визначені завдання передбачають застосування 

комплексу наукових методів, які становлять методологічне підґрунтя: 

культурно-історичного – для аналізу літературного процесу кінця ХХ – 

початку ХХІ ст., специфіки середовища, в якому формувалася творча 

особистість письменника; компаративного – для характеристики гендерних 

особливостей представниць персоносфери творів; біографічного – для 

визначення джерел творчої індивідуальності письменника і його світоглядно-

естетичних орієнтирів. 

Теоретичною базою дослідження є фундаментальні праці українських 

дослідників творчості В. Даниленка: І. Бабич, П. Білоуса, В. Габора, 

І. Долженкової, Н. Заверталюк, Н. Зборовської, Н. Козачук, Я. Поліщука, 

Ю. Сороки, В. Терлецького, О. Федосій, В. Шнайдера, О. Юрчук та ін. 
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Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше в 

українському літературознавстві проза В. Даниленка інтерпретується крізь 

призму проблеми гендерності; художньо переосмислено особливості 

соціальних ролей жінки і чоловіка у творах В. Даниленка. 

Практичне значення одержаних результатів. Матеріали наукового 

дослідження можуть бути використані для створення цілісного літературного 

портрета В. Даниленка. Результати пошуку стануть у нагоді при проведенні 

спецкурсів та спецсемінарів із проблем сучасної української прози у вищій та 

середній школах. 

Апробація результатів дослідження. Основні результати дослідження 

було виголошено на пленарних засіданнях: ХХ Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Молодь, освіта, наука, культура і національна 

свідомість в умовах європейської інтеграції» (м. Київ, 2017 р.); ХХІ 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Молодь, освіта, наука, 

культура і національна свідомість в умовах європейської інтеграції» (м. Київ, 

2018 р.);  Міжнародній науково-практичній конференції «Філософія і художня 

література в хронотопі технічного вузу» (м. Київ, 2018 р.); Звітно-науковій 

конференції студентів «Освіта та наука – 2019 року» (м. Київ, 2019 р.).   

Структура та обсяг роботи. Робота складається з анотації, вступу, двох 

розділів (із відповідними підрозділами), висновків та списку використаних 

джерел (43 найменування).
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Розділ І. Гендер як об’єкт новочасних гуманітарних досліджень 

Сучасне українське літературознавство цікаве багатьма науковими 

дослідженнями, завдяки яким з’являються нові перспективи у рецепції 

художніх творів та письменницьких персоналій як загальновідомих, так і 

недостатньо вивчених або зовсім нових. Таким прогресивним напрямом у 

вивченні літературних явищ є гендерна проблематика, зокрема з позицій 

аналізу поняття статі, визначення соціальної ролі жінки і чоловіка, вивчення 

стереотипів у поведінці обох статей, а також розкриття змісту концептів 

«фемінність», «маскулінність», «тілесність», «сексуальність», «андрогінність» 

та ін. Ці концепти є «атрибутами людської індивідуальності» [29, c. 7], тому й 

мають вивчатися на різних рівнях пізнання. Тож науковці все активніше 

спрямовують розвідки у продуктивну площину художнього аналізу 

літературних творів, в яких автори порушують питання природи тілесності 

обох статей, поняття гендерності. 

Гендер, як об’єкт і спосіб дослідження, є продуктом не лише 

літературознавства, – це явище почали вивчати біологи, соціологи, психологи, 

культурологи і мистецтвознавці. Свої витоки він бере з західних феміністичних 

студій. Ідеолог французького фемінізму Сімона де Бовуар у книзі «Друга стать» 

ще у 1949 р. порушила чимало питань, що стосуються жіночої статі, жіночої 

долі, місця жінки у суспільстві. Письменниця вважала, що віковічне ставлення 

до жінки, як до другої за значенням істоти після чоловіка, бере початок із 

маскулінної світової культури. Почали з’являтися нові дослідження, однак 

понятійна сфера ще не була означена термінологічно. 

Поняття «гендер» у наукове коло 1958 р. ввів американський учений 

психоаналітик Роберт Столлер у праці «Стать і гендер: про розвиток 

чоловічості та жіночості». Він вважав, що таким чином варто називати 

соціальні прояви належності до статі або «соціальну стать». Цей психоаналітик 

дослідив гендерну, або соціостатеву самосвідомість і окреслив межі 

функціонування двох понять – «стать» і «гендер». Відтоді стать могла бути 
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об’єктом дослідження як у біологічній, так і у соціальній сферах, а гендер 

зазвичай ставав у центрі наукових розвідок психологів, соціологів та 

культурологів. Завдяки дослідженням Р. Столлера, у 1963 р. й з’явився новий 

науковий напрям цієї проблематики у гуманітаристиці – гендерні студії. 

Науковці у дослідженнях чітко розрізняли поняття «статі» і «гендеру». 

Так, стать більше стосувалася біологічних проявів, мала анатомічну основу та 

природний характер. Натомість гендер став сприйматися як своєрідна 

семантична надбудова над поняттям статі, яку формують культурологічні і 

психологічні моменти, пов’язані узвичаєними моделями поведінки, виконанням 

«чоловічих» і «жіночих» ролей у суспільстві, з дотриманням стереотипів чи 

атрибутів, сконструйованих суспільством. Водночас гендер розглядався не 

тільки як щось стале, притаманне людині, а сприймався як «набір ефектів, що 

виникають у тілах, поведінці і суспільних відносинах внаслідок складної 

політичної технології залучення у поле дії культурних оцінок і переваг через 

мовні практики» [20, с. 381]. Підтвердженням цієї позиції є й думка Т. 

Мельник, яка тлумачить поняття гендеру у широкому розумінні: «Гендер – це 

змодельована суспільством та підтримувана соціальними інститутами система 

цінностей, норм і характеристик чоловічої і жіночої поведінки, стилю життя та 

способу мислення ролей та відносин жінок і чоловіків, набутих ними як 

особистостями, у процесі соціалізації, що насамперед визначається соціальним, 

політичним, економічним і культурним контекстами буття і фіксує уявлення 

про жінку та чоловіка залежно від їх статі» [23, с. 11]. Тобто дослідники дійшли 

згоди: у понятті гендеру на перше місце виходить не біологічна відмінність між 

жінкою та чоловіком, а насамперед психологічна, культурна і соціальна (ці 

розбіжності формуються насамперед у суспільних відносинах). 

Поряд із поняттям гендеру у дослідженнях функціонують «фемінізм» та 

«маскулінність». Ці терміни стали використовувати для розрізнення у 

культурно-символічному форматі змісту «жіночого» та «чоловічого», явища, 

які протилежні за значенням. Поєднання високого розвитку фемінності та 
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маскулінності в одній людині (незалежно від її статі) дістало назву 

андрогінність [5, с. 12]. 

Незважаючи на витоки гендерних студій із феміністичних досліджень, 

сучасні наукові розробки гендеру виходять за межі «фемінності» чи інших 

складових. Так, «фемінність» дефініюється як «система поглядів, що дають 

змогу описати, розкрити й пояснити соціальний досвід людей, зосереджена на 

«жінці», як своєму об’єкті, її ролі і значущості» [23, с. 18]. Натомість гендерні 

дослідження вивчають діалог статей, соціальне, психологічне, культурне життя 

чоловіка і жінки, їх поведінку, спільне і відмінне у стосунках, зображають світ 

у візії двох соціо-статевих груп. Предметом таких розвідок є не лише жіночий 

погляд на реальне життя, а й чоловіча й жіноча суб’єктивність, рівноправність 

статей у всіх сферах. Не варто виключати й поняття андрогінності, яке теж 

може ставати предметом дослідження у гендерних студіях (мається на увазі 

гомосексуальний, транссексуальний чи гетеросексуальний аспект). 

В основі гендерних досліджень порівняльний аспект всього, що 

стосується двох статей, соціального становища, расової чи національної 

приналежності, сімейного статусу, професії, місця проживання, конфесійних 

уподобань, віку, а результатом таких порівняльних студій може стати новий 

критичний дискурс, зміна у статусі та становищі статей, створення суспільства 

гендерної рівності. Такі гендерні перетворення дають змогу переосмислити 

усталені підходи і оцінки до культури, ідеології, влади суспільства з позиції 

«жіночого» та «чоловічого» погляду. 

В українській філологічній студії поняття і перші спроби трактування 

гендеру прийшли на початку 90-х рр. ХХ ст. Причиною цього став не лише 

пошук нових стратегій літературознавчого аналізу, а й продуктивність 

гендерного підходу до вивчення історії літератури. Так, гендерні проблеми 

почали вивчатися з позиції особливого «жіночого письма», «жіночого 

дискурсу», з часом з’явилися розвідки щодо співвідношення рис «чоловічого» 

та «жіночого» письма, в яких науковці довели як існування різного типу 

мислення у письменників і письменниць, так і способу висвітлення матеріалу 
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протилежних статей та їх сприйняття. При цьому традиційним залишалося 

розкриття процесу характеротворення жіночих і чоловічих образів у новому та 

новітньому письменствах. 

У літературі традиційно стосунки між чоловіком і жінкою вивчались за 

рахунок співвіднесення двох типологій персонажів, які уособлювали дві 

протилежні парадигми художньої творчості. Диференціація типологій 

базувалася на своєрідності жіночих і чоловічих характерів, особливостях їх 

світобачення, поведінки, вчинків. Наприклад, чоловічий тип передбачав вплив 

соціального фактору, фактору культури: зміст загальних понять «нової 

людини», «зайвої людини», «маленької людини» розкривався з «чоловічої» 

позиції, це персонаж-чоловік. Натомість жіночі типи вирізнялися за соціальним 

статусом – селянка, панночка, емансипована жінка тощо. Це походить від 

традиції, що чоловіки у творах завжди займають «верхні» позиції, а жінки – 

несамостійні, представниці слабкої статі. Такий погляд на соціальні ролі 

персонажів існував до кінця ХІХ ст., однак із появою творів О. Кобилянської, 

Н. Кобринської, Ол. Пчілки та Лесі Українки, зазнав суттєвої корекції, зокрема 

й у літературних творах, спочатку в європейських країнах, а пізніше в 

українській літературі. 

У цей переломний період Леся Українка та О. Кобилянська були одними з 

перших, хто кинув виклик домінуючій чоловічій традиції. На думку С. 

Павличко, «ці дві письменниці не тільки відкинули, зруйнували патріархальні 

образи імперсональних жінок, які домінували в національній культурі ХІХ ст., 

але й зруйнували міф про жіночу пасивність, слабкість та про одвічну чоловічу 

активність, поставили під сумнів усе: від існуючих суспільних норм до 

гендерних абсолюті» [24, с. 330]. 

Зокрема у деяких пʼєсах Лесі Українки «жіноче» переважає над 

«чоловічим». До цієї категорії належать «Блакитна троянда», «Лісова пісня», 

«Кассандра», «Камінний господар» [12, с. 38]. В усіх чотирьох драмах жінки 

домінують над чоловіками. Дійові особи часто дивують нас цілковитою зміною 

очікуваної від них поведінки (недотриманням гендерної ролі) [12, с. 37]. Зміна 



10 
 

традиційно очікуваної «чоловічо-жіночої» поведінки відбувається і в 

захоплююче саркастичному діалозі «Прощання»: «вона» – логічна і спокійна, 

«він» – нераціональний та емоційний. Леся Українка часто використовує таку 

форму рольової зміни у драматичних творах. 

Опозиція «сильні жінки – слабкі чоловіки», як стверджує С. Павличко, 

виникає внаслідок трансформування філософських поглядів Ф. Ніцше. 

«Негативність» чоловічих персонажів виникає, передусім, з їх 

безхарактерності, слабкості волі. Зокрема цю слабкість натури яскраво 

виражають чоловічі характери у більш пізніх повістях О. Кобилянської. Але тут 

зʼявляється ще один аспект – ця слабкість повʼязується з традиційною 

українською старосвітністю, патріархальністю і консерватизмом [16, с. 162], а 

також враховуючи століття недержавності й занепаду чоловічого генотипу 

(козацького). 

Про жінку, як «альтернативного героя» української літератури цього 

періоду, Я. Поліщук зазначав: новий жіночий образ «творився на противагу 

поширеному типові чоловіка в літературі – слабкого, стомленого і 

розчарованого життям, часто звідчаєного» [25, с. 57]. 

В останні десятиріччя ХХ ст. українське літературознавство починає 

виразно артикулювати потребу осучаснення «нової героїні» в українському 

письменстві: вона повинна бути «варта і рівна долею нашій стражденній, по-

жіночому слабкій, але й по-жіночому сильній сучасниці» [10, с. 160]. Свій 

родовід сучасна героїня веде від духовно випростаних, емансипованих жінок 

літератури межі ХІХ–ХХ ст., але її феміністичні поривання обертаються в 

підсумку духовним розколом, дисгармонією жіночої особистості, адже вона 

розривається між прагненням бути вільною, нікому не належати та бажанням 

створити сімейний затишок. Різницю між «патріархальною» і «сучасною» 

жінкою зауважила Г. Рижкова: «Вчорашня жінка, яка не знала ще антагонізму 

між двома життєвими тенденціями, не знала роздвоєння душі, була більш 

гармонійна, більш зрівноважена від нинішньої. Зате сьогодні жінка є багатша, 

цікавіша. Її внутрішню боротьбу і неспокій, її шукання і блуканину, самоаналіз 
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і сумніви, можна би назвати проблематизмом нової жінки» [30, с. 56]. У такий 

спосіб «жіноче» питання стало складовою дослідження гендерного аспекту 

художніх творів наступних періодів розвитку літератури. 

Гендерна проблематика в художній літературі перебуває у центрі уваги не 

тільки жінок-письменниць. У літературі кінця ХІХ – поч. ХХ ст. можна 

віднайти художні твори письменників-чоловіків, які теж порушували проблеми 

стосунків між статями у творах – І. Франко, В. Підмогильний, В. Винниченко, 

згодом Ю. Винничук («Діви ночі»), Р. Іваничук («Манускрипт з вулиці 

Руської»), П. Загребельний («Роксолана»), («Юлія, або Запрошення до 

самовбивства»), Вал. Шевчук («Біс плоті»), («Роман юрби»). Поряд із 

чуттєвими «жіночими наративами» (Т. Гундорова) – О. Забужко, Є. Кононенко, 

М. Матіос, ці твори робили спробу зруйнувати «…стереотип цнотливої 

української культури» [4, с. 230]. Виразний жіночий погляд на проблему жінки 

й чоловіка у сьогоденні звернули Оксана Забужко, Ірена Карпа та Ірен 

Роздобудько. Невипадково Т. Гундорова ствердно заявляє, що «український 

постмодернізм має гендерну спрямованість» [36]. Гендерна проблематика 

значною мірою виступає змісто- і формоутворюючим чинником прози сучасних 

постмодерністів Ю. Винничука, В. Даниленка, О. Ульяненка, С. Жадана та ін. 
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Розділ П. Художня репрезентація гендерних аспектів у прозі 

В. Даниленка 

2.1. Особливості художньо-психологічного переосмислення 

соціальних ролей жінки і чоловіка у творах В. Даниленка 

В. Даниленко у художній творчості поступово «розхитує» гендерні межі 

та свідомо деформує гендерні ролі: жінка-героїня, потрапляючи в складні 

життєві обставини, набуває маскулінних ознак, а чоловік, підпорядкований 

сильним жіночим началом, поступово витісняється з домінантної ролі та 

набуває фемінних рис. До того ж психологія жінки, як обʼєкт художнього 

зображення, цікавить В. Даниленка більше, ніж психологія чоловіка. Все це дає 

підстави говорити про вплив на його творчість постмодерністських тенденцій 

та феміністичного руху. Показово, що основний його творчий наставник – 

представник генерації шістдесятників Валерій Шевчук, позиціонуючи себе як 

прихильник патріархальної культури, відверто наголосив в одному із інтервʼю: 

фемінізм на сьогодні є явищем «естетичної та суспільної деформації» [11]. 

Натомість у творчості В. Даниленка маємо своєрідність бачення фемінних та 

маскулінних образів, що полягає «у розкомплексованості щодо художнього 

відтворення природи статі» [9, с. 21]. Розповідаючи про долі чоловіків та жінок, 

він проявляє себе не лише як спостережливий психоаналітик, але і як 

вигадливий та винахідливий оповідач, що розуміється на вимогах часу [2, 

с. 10]. 

Жінки у творах В. Даниленка активні та сильні, красиві та спокусливі, 

мають велику силу волі і здатні кинути виклик суспільству, якщо воно виступає 

проти їх життєвого вибору. Наприклад, Роксолана із оповідання «Жовті 

півники» – це «ефектна довгонога білявка з великими волошковими очима» [7, 

с. 154]. Дівчина походить із заможної сімʼї (батько ‒ професор Київського 

національного університету, а мати ‒ солістка оперного театру) та має 

респектабельне майбутнє: «такі жінки просто так ні з ким не зустрічаються, 

а конвертуються за вигідним валютним курсом» [7, с. 155]. Ніхто навіть не 
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робить спроб завʼязати з нею ближчі стосунки: усі бояться не так її сліпучої 

вроди, як гонору й гострого язика, який у неї був нівроку. Але Роксолана й сама 

цього не хоче, бо знає собі ціну й вважає, що серед її оточення немає жодного 

гідного претендента чоловічої статі, який би міг скласти їй вигідну партію. 

Ця домінантність у стосунках підкреслюється контрастним до Роксолани 

образом головного героя, сусіда та однокласника дівчини, який лише мріє про її 

кохання, виконує усі її забаганки, але так ніколи й не наважується сказати про 

почуття. Для нього легше завʼязати флірт із двоюрідною сестрою Роксолани ‒ 

Інною Єрко, яка теж доволі мила дівчина, але зі значно меншими фанаберіями. 

Та Інна й сама це помічає: «А вона тобі завжди подобалася. Я ж памʼятаю, як 

ти на неї дивився, коли ми грали у теніс. Ти думав, що ця примхлива панійка 

така недосяжна?» [7, с. 169]. 

Свою сентиментальність та слабкість Роксолана уперше показує після 

зустрічі у кафе наодинці із головним героєм: вона несподівано «розплакалася, 

впала мені на груди і крізь сльози зізналася, що хоче бути такою, як усі, мати 

звичайних батьків і хлопця, який би водив її за руку і дарував квіти, та гордість 

їй цього не дозволяє, бо вона готується стати подарунком для багатого 

чоловіка» [7, с. 160]. 

Тобто суперечність між бажаннями Роксолани та патріархальними 

устроями, долею, яку за неї вже обрали її батьки, призводить до роздвоєння 

особистості та розколу її душевної гармонії. Тому вона і втікає з власного 

весілля та кидає «ідеального чоловіка» з забезпеченої родини заради 

низькорослого, негарного та кривоногого Стаська з оберемком болотяних 

півників. Цей вчинок спричиняє гострий осуд з боку батьків та суспільства: 

«Все хотіла печеного льоду. А бачиш, якого коника викинула на весіллі? Такого 

б не зробила остання вулична дівка» [7, с. 169], але Роксолана не зважає на 

критику і знаходить у цьому виборі спокій та задоволення своїх внутрішніх 

пошуків: «я спокійно ставлюся до свого чоловіка. Його вистачає лише на 

заробляння грошей та задоволення статевого інстинкту, і це мене 

влаштовує» [7, с. 172]. 
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Ексцентричною жінкою, що сприймає чоловіків, як механізм для 

реалізації своїх бажань, постає і Наталія Лотра із оповідання «Увечері після 

карнавалу». Коли їй було двадцять років, Наталія була звичайною хижачкою. 

Вона привчала до себе чоловіків, а потім впивалася своєю владою над ними. 

Вони купували їй усе: коштовності, автомобілі, дорогі хутра. Але минуло 

десять років, і Наталя втомилася від полювання на чоловіків. Жоден із них не 

дав їй того, чого вона шукала. Що то було, вона й сама не знає. Тепер їй 

потрібен був забезпечений чоловік, який дасть їй стабільність, спокій та 

домашній затишок. І заради цього дівчина готова була зіграти роль ненаситної і 

витонченої коханки, тонкого психолога, що розуміє кожен внутрішній порух 

свого чоловіка, надійного друга, готового підставити своє плече, коли йому 

буде важко. Але зізнання одного чоловіка, якого вона так і не змогла затягти в 

ліжко, зламало її: «Я боявся, що коли залізу до тебе під спідницю, то 

виявиться, що в тебе все там, як у чоловіка» [7, с. 326]. 

Зображуючи осіб жіночої статі, В. Даниленко також наділяє їх чимось 

незбагненним, зачаровуючим, навіть містичним, що навіки притягує та забирає 

у чоловіків спокій. І неважливо, чи є героїня справжньою жінкою, чи лялькою, 

чи лише витвором уяви. На противагу жіночому образу чоловік постає слабким, 

пасивним, нездатним боротися за своє щастя. Наприклад, у оповіданні 

«Різдвяна казка» розкриваються трагічні життєві історії Сергія Дрелюша та 

його друга, яких жіночий ідеал зробив слабохарактерними, безвольними, загнав 

у пастку відчаю та зруйнував усе життя. Два самотні чоловіки зустрічають 

Святу Вечерю у великому похмурому будинку і розповідають свої історії. 

Друг Сергія уперше побачив своє втілення ідеалу на премʼєрі фільму 

Параджанова «Тіні забутих предків». Це була залита місячним сяйвом Палагна, 

яка йшла вздовж вориння, а навколо диміли вичахлі вогнища. Поява на екрані 

голої жінки стала для хлопця справжнім шоком: «Я аж задихнувся і весь 

задеревʼянів… я бачив першу голу жінку. Її низький спокусливий голос, східні очі 

й важке з усіма випуклостями тіло» [7, с. 44] До того ж почуття, які викликала 

ця жінка, були настільки сильними, що все інше поза фільмом вже не 



15 
 

сприймалося так гостро. Його перестають цікавити інші дівчата, а увесь свій 

вільний час він витрачає на перегляд фільмів із Тетяною Бестяєвою, яка зіграла 

Палагну, збирання вирізок із кіножурналів та слідкування за її життям. Він 

немов став бранцем цієї зрілої і гріховної жінки, її «зелених очей, розкішного 

тіла й припухлих губ» [7, с. 45]. Силу цих тілесних «принад» підкреслив В. 

Даниленко онейричними візіями. 

Поруч протікало життя, одружувались і розлучались однокласники, але 

йому було байдуже. Він так і не створив сімʼю, бо всюди шукав схожу на 

Палагну, і «як тільки знайомився з жінкою ближче, помічав, що вона все-таки 

не Тетяна Бестаєва і розчаровувався» [7, с. 47]. Усе життя перетворилось на 

ритуал, якого дотримувався багато років: після роботи він «приходив у свою 

самотнє помешкання на Сирці, мився, одягав чисту сорочку, завʼязував 

краватку, ставив у вазу жоржини або велику чорну троянду, сідав за 

компʼютера й дивився її фільми» [7, с. 46]. 

Вплив цієї неординарної жінки та уява хлопця витворили в 

«психоаналітичному» моделюванні В. Даниленка такий ідеал, який просто 

неможливо втілити у реальному житті, тому і приречений друг Сергія на 

самотність. Розчавлений сильним жіночим началом, він може лише 

спостерігати за обʼєктом свого обожнювання та берегти у памʼяті той образ 

вічно молодої, спокусливої та загадкової Тетяни. Він погоджується жити 

вигадкою, свідомо прирікаючи себе на набуття хворобливого комплексу 

залежності та постійні душевні страждання. 

Але якщо цього героя причарувала справжня жінка, то Сергій усе своє 

життя присвятив ляльці. Проходячи щодня повз будинок, він бачив у вікні 

дівчину у весільній сукні і думав: «Чия це наречена? Чому вона постійно 

сидить у вікні?» [7, с. 48]. Проходив час, а вона все так же сиділа самотня та 

сумна у своєму вельоні й дивилася на вуличну метушню, ніби когось чекала. 

Наречена була настільки загадковою й красивою у своїй зосередженості, що 

Сергій закохується в неї і, дочекавшись Різдва, приходить до неї додому, щоб 

попросити стати з ним під вінець. Але виявляється, що це лише лялька, яку 
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старий самотній лялькар зробив ще замолоду, вклавши в неї всю душу й хист 

майстра. 

Сергій викупляє штучну наречену і, так само як і його друг, прирікає себе 

на самотність. Він не зможе створити сімʼю, не зможе реалізувати себе як 

чоловік, бо усе своє життя присвячує ляльці, тому ідеалу жінки, який йому не 

судилося відшукати в реальному житті. Бо ідеал може хіба що намаритися 

напередодні Різдва, коли відбуваються найзагадковіші події, або постати у 

образі ляльки, тобто фальшу, сурогату, яким не можеш вдовольнитися, якщо 

шукаєш справжнє. 

Оберненою перспективою до життя Сергія постає історія Лізи, яка 

закохується в камʼяного Савулу, як ідеал сильного та впевненого чоловіка на 

противагу опецькуватим та безпорадним чоловікам її світу. 

Апогею вираження домінування жіночої особистості досягає в образах 

Аніми ‒ демонічної, монструозної жінки, яка часто постає втіленням жінки-

смерті та маніпулює чоловіками, немов досвідчений лялькар. Це такі героїні, як 

офіціантка Анжела, мстива Вероніка, жінка-змія, коханка Алла, вдова Юлія із 

роману «Кохання в стилі бароко», якій вдається приховувати свою підступну 

личину протягом усього твору. На перший погляд здається, що усі рішення 

приймає архітектор, він же керує процесом розгадування кросворду та виступає 

домінантом у їхніх стосунках, але все це заздалегідь спланована пастка хитрої 

та непередбачуваної Юлії. Вона лише грає роль слабкої беззахисної жінки та 

вдає, що боїться темряви, висоти, а насправді, немов павучиха «чорна вдова», 

обплутує його павутиною облуди та солодкої брехні, готуючи до смерті. 

Стосунки між чоловіком та жінкою у оповіданнях «Сон із дзьоба 

стрижа», як і в романі «Кохання у стилі бароко», автор приправив містикою та 

неготичною містикою, що призводить до витворення неординарної, загадкової 

та спокусливої жінки, яка «перетягує» на себе чоловічі гендерні ролі. І на 

противагу патріархальним стереотипам української класики та сучасної 

літератури, у якій кров, помста, і часто насильство при ближчому розгляді 

мають виразний гендерний відтінок маскулінного типу [41], адже безталанні 
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красуні волею-неволею стають жертвами непорядних або безхарактерних 

чоловіків, у прозі В. Даниленка зло, помсту та смерть несе жінка. Вона 

прагнула гармонії з чоловічим первнем, але була зрадженою, приниженою, 

затиснутою у лещата патріархального виховання та розчарована відсутністю 

свого ідеалу у суспільстві мізерних і нікчемних чоловіків, жінка стає джерелом 

руйнації та страждання. 

Отже, поява фемінних аспектів української літератури сприяла розвою 

постмодернізму в його європейських координатах. Відтворюючи сучасну 

дійсність, В. Даниленко переосмислює погляди на проблему гендеру. Він 

творить образ активної та сильної жінки, що є контрастом до традиційного 

патріархального типу «сентиментальної» героїні. Потрапляючи у складні 

життєві обставини, «сучасна жінка» набуває маскулінних ознак та відбирає у 

чоловіка його домінуючу роль. А чоловік, вражений сильним жіночим началом, 

поступово витісняється із своєї гендерної ролі та стає фемінним, слабким, 

безхарактерним і пасивним. І якщо у патріархальній українській літературі 

винуватцем усіх жіночих бід виступає чоловік, то у Даниленковій рецепції 

«каталізатором виверження злого духу» часто постає жінка, таким чином 

відбувається деформація соціальних ролей жінки і чоловіка у творах 

письменника. 

 

2.2. Відтворення родинного життя та кохання: специфіка прози 

В. Даниленка 

Родина відіграє головну роль у життєдіяльності суспільства – через 

фізичну і соціокультурну зміну поколінь, забезпечує можливість його 

існування. Сім’я – це те, що поєднує чоловіче й жіноче начало, допомагає їм в 

ідеалі досягти гармонії та єдності. В одному з інтерв’ю В. Даниленко сказав, що 

пише про сучасну сім’ю, проблеми подружнього життя, які всі тримають у 

таємниці і нікому не розголошують. Сферу шлюбного інтимного життя 

письменник зображує як втілення життєвого абсурду: майже усі його герої або 

розчулені, або нещасливі у шлюбі, що призводить до руйнації сім’ї і родини 
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загалом. І якщо в українській прозі ХХ ст. руйнація родини зумовлювалася 

насамперед соціальними причинами – революціями, війнами, то в прозі В. 

Даниленка йдеться про неможливість збереження традиційної сім’ї в сучасному 

абсурдному світі, позбавленому любові та нездатному вгамувати людські 

пристрасті. Цій актуальній проблематиці й присвячено збірку «Тіні у маєтку 

Тарновських», яка складається з двох повістей: «Сонечко моє, чорне й 

волохате» та відповідно «Тіні у маєтку Тарновських». Обидва твори є 

віддзеркаленням того, що відчувають чоловік і жінка в подружньому житті. За 

цю книгу автор у 2013 р. здобув премію імені Валерія Шевчука. 

Про майстерність автора створювати живі, сучасні образи чоловіків і 

жінок, їхні ролі у шлюбних стосунках, В. Шнайдер наголошував: «У розповідях 

про чоловіків та жінок Володимир Даниленко виявив себе тонким і 

спостережливим психоаналітиком, але водночас і вигадливим, по-художньому 

винахідливим оповідачем. Автор обирає, здавалося б, чимось уже знайомі 

житейські історії і оздоблює їх добротним літературним стилем, вибудовує 

свіжі, з естетичним смаком зроблені описи, докидаючи в них інтригуючі 

сюжетні ходи та емоційно насичені картини» [40, с. 4]. 

Міжстатеві стосунки у творах В. Даниленка завжди страждають від 

дефіциту кохання. Цей різновид божевілля здавна був джерелом натхнення для 

письменницької творчості, оскільки любов – це «екзистенціал людського буття, 

який окреслює найглибше відчуття повноти особистісного буття і переживання 

цілісності у з’єднанні з іншою особистістю та світом» [35]. Провідний психолог 

Єльського університету (США) Роберт Стернберґ стверджує, що в уяві кожної 

людини існують певні ієрархічно упорядковані моделі любові. Йдеться про 

історії-прототипи, згідно з якими чоловік чи жінка обирають собі певного 

партнера. Велика частина цих моделей існує сторіччями. Змінюються лише 

деталі сюжету та способи їх втілення у реальне життя, залежно від історико-

культурного контексту. Ці ідеальні моделі є дуже важливими для формування 

та підтримки стосунків, адже людина сприймає свого партнера, проектуючи на 

нього певну роль та інтерпретуючи його дії відповідно до сюжету обраної 
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моделі [15]. Любов для В. Даниленка – доволі складне явище, воно постає 

таким недосяжним та ефемерним у його творчості. Любовне почуття 

відзначається різнотипністю своїх проявів. Цікаву типологію любові 

зафіксовано ще за часів античності, де розрізняли чотири типи любові: 1) ерос – 

«як уособлення чуттєвого бажання, пристрасного, часом екстатичного почуття» 

[38, с. 68], заснованого на тілесності; 2) філія – «любов-приязнь, любов-дружба, 

заснована на спільних інтересах, довірії духовній єдності» [21, c. 348]; 

3) агапе – альтруїстична «м’яка, жертовна, безкорислива любов до ближнього» 

[37, с. 44], зокрема й християнська любов; 4) сторге – «любов-прихильність, 

особливо в родинних зв’язках» [21, c. 348], тобто сімейна любов, котра 

ґрунтується на взаємній повазі та підтримці. Антична типологія лягла в основу 

філософських та психологічних концепцій любові, які доповнили її новими 

типами: манія (любов-одержимість) [42], людус (любов-гра) [18] і прагма 

(любов із розрахунку) [43]. 

Згідно з цією класифікацією, герої В. Даниленка найчастіше переживають 

ерос та людус, в яких сексуальний потяг превалює над почуттями. Ерос змушує 

Колядевича розгадувати анаграму своєї смерті, а жертв Вероніки Чекалюк – 

слідувати за нею до її будинку на Чорній Грязі. Такий же потяг змушує і Олеся 

Приходька покинути дружину заради коханки Алли: «Його тримав запах її 

тіла, шал, із яким вона йому віддавалась, гострота відчуттів від здорової 

темпераментної жінки. Йому було приємно володіти молодшою жінкою» [7, 

с. 176]. 

Любов-людус характерна для Фальоса («Сон із дзьоба стрижа»), який 

боїться сімейної нудьги і зобовʼязань, тому не включає Софу у свої плани на 

майбутнє. Він постійно зраджує дружині, але при цьому виходить сухим із 

води. Надає перевагу людусу і Софа, яка кидається з поцілунками на Фальоса, 

незважаючи на те, що у сусідній кімнаті сидить її наречений: «Танцюючи, я 

заплющив очі й відчув, що задихаюся, а коли розплющив, побачив, що, 

обхопивши мою шию руками, на мені висить Софа й мене цілує» [7, с. 144]. 

Сюди ж відноситься і батько Наталки, який сповідував культ вічної молодості. 
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У повісті «Тіні в маєтку Тарновських» В. Даниленко використовує такий 

тип кохання, як прагму. Головні героїні після подружніх зрад роблять висновок, 

що життя не може бути пісним, а шлюб не будується «на розрахунку». 

Головний герой повісті був «із греко-католицької родини, де шанували 

сімейні цінності. Йому потрібна була інтелігентна жінка з традиційної 

української сім’ї без радянських рудиментів» [8, с. 90]. Фраза «потрібна була» 

вдало відтворює «споживацьке» ставлення до жінки, яке сформувалось у 

головного героя через комплекси і страхи в дитинстві: «Я в усьому мав бути 

кращим за інших. Моя сім’я з міцними національними традиціями не могла 

дозволити собі мати неуспішну дитину» [8, с. 106]. 

Така модель виховання в сім’ї забезпечила страх перед жінкою як 

повноцінною, «рівною чоловіку» істотою, а це, безперечно, мало б наслідком 

кризу в подальшому подружньому житті Тадея. Це пояснює те, чому йому 

набрид «успішний» шлюб з Аллою, яка здавалася йому надто ідеальною у 

всьому. 

Свідком цієї зради і стала Алла. Цей комплекс згодом трансформувався у 

неконтрольовану заздрість і страх перед жінками, «для яких немає «чужих 

чоловіків». Підсвідомість відіграла важливу роль у розкритті характеру героїні, 

бо саме вона «керувала» її вчинками і поведінкою. В. Шнайдер зазначає, що 

«ця жінка, здавалося б, цілком звичайна, земна, без найменших ознак 

демонізму» [39, с. 176] відображає свою незвичайність пристрасним бажанням 

кохати і бути коханою. 

Тобто своєрідна втеча Тадея від побуду відтворює його підсвідоме 

прагнення втекти від реальності у світ ілюзій, що є небезпечною психологічною 

тенденцією, яка не дає змоги реально оцінити ситуацію і є причиною 

фемінізації мужності та фальшивої жіночості [14]. 

Натомість Алла – дружина Тадея, прожила непросте життя, сповнене 

розчарувань від першого шлюбу, невпевненості в собі, заздрості і образ, які 

полонили її в дитинстві. Це розкривається за допомогою самохарактеристики 

героїні: «За все життя я не пам’ятаю, щоб батько підвищив на мене голос. З 
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матір’ю було по-різному. У неї важкий характер. Вона влаштовувала скандали 

за найменшу провину», і додає: «…всі проблеми вирішувала вдома мати…, 

тому складалося враження, ніби всім керує вона» [8, с. 111]. З дитинства вона 

більше довіряла батькові, аніж матері, бажання кохати і бути коханою. 

Інші види любові зустрічаються в прозі письменника значно рідше. 

Зокрема, стосунки Наталії Приходько з її чоловіком можна описати як любов-

манію. Вона настільки любить свого чоловіка, що не уявляє себе поруч ні з ким 

іншим: «мені не потрібний інший, мені потрібний ти» [7, с. 177]. Тому коли 

Олесь заявив, що подає на розлучення, дружина наклала на себе руки: 

«Наталку він знайшов уранці на горищі повішеною на бантині» [7, с. 178]. 

Жертовну любов (агапе) переживав батько Алли Рачківської-Швагуляк, який 

мовчки терпів походеньки дружини. А любов-сторге була притаманна друзям 

Марисі, які вирішили відвідати подільську кавʼярню. Іноді можливе й 

поєднання різних видів, наприклад, сіроока актриса Ела одружилася внаслідок 

прагми: «Вона давно не мала близьких стосунків із своїм чоловіком, старшим 

за неї на тридцять років. Він був на партійній роботі, і розлучення в його 

статусі означало втрату посади. Тож чоловік не втручався в її особисте 

життя, а вона ‒ в його» [7, с. 143] і тепер шукає людусу, щоб приправити своє 

пісне сімейне життя: «Ми кохалися з нею в перервах між її виходами на сцену, в 

ліфтах, на дахах будинків, у скверах і на Трухановому острові» [7, с. 143]. 

Тобто, якщо Алла розуміє любов як пристрасть та бурю почуттів, то вона не 

сприймає тихі врівноважені стосунки з Тадеєм. Вона просто не впізнає в них 

любові, а буде шукати іншого партнера. 

Уявлення про «ідеальну любов» формується поступово і складається з 

клаптиків: дещо від стосунків батьків, атмосфери у сім’ї, дитячих переживань; 

дещо від культурних віянь, притаманних часу й суспільству; дещо з книжок чи 

фільмів; дещо з власного досвіду. Усю цю суміш неймовірно складно розділити 

на компоненти, але Аллі під час сеансу психоаналізу все ж таки вдається це 

зробити внаслідок досить клопітної саморефлексії. 
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Найперші її спогади пов’язані з кінофільмом, у якому чоловік цілувався з 

жінкою. Алла була просто заворожена цим видовищем: «обличчями на весь 

екран чоловіка й жінки, їхнім довгим і палким поцілунком і тим, як захоплено, 

затамувавши подих, дивилася на них мама» [8, с. 99]. Тоді уперше вона відчула, 

як всередині неї ворухнулось якесь незрозуміле почуття, схоже на заздрість чи 

образу. Це почуття несамовито розросталося, ніби в ній почала розпускатися 

велика чорна квітка, і її пелюстки затуляли їй горлянку. Вдруге це почуття 

зʼявилося, коли Алла побачила прощальні поцілунки дівчини з хлопцем, якого 

забирали в військо: «Він цілував її в губи, очі, а вона підставляла довгу шию, 

темне волосся і плакала. І в тому було стільки незрозумілих мені відчаю, 

ніжності й пристрасті, що я зачаровано дивилась на них» [8, с. 101]. Тоді 

уперше Алла відчула, що хоче бути дорослою жінкою. Доповнилось все це 

сценами з конюшні та уявленнями матері про ідеального чоловіка, які вона 

спроектувала на себе. 

Кохання – це те єдине, чого не вистачає його персонажам. Якщо кілька 

героїв із усієї його творчості і спізнали це почуття, то воно закінчилось для них 

трагічно, а всі інші лише імітують його наявність. Вони не уявляють що це, зате 

створюють цілі філософські теорії, розмірковуючи над природою та сутністю 

любові чи кохання. Наприклад, Аліса Цицалюк («Тіні в маєтку Тарновських»), 

яка ніколи не була закохана чи одружена, захоплюється лицарським 

платонічним коханням, адже сучасна версія цього почуття, на її думку, ‒ «це 

розв’язання проблеми самотності. Воно зводиться до сексу і гострих 

переживань. А після вгамування інтимного голоду виявляються всі 

розбіжності між чоловіком і жінкою» [8, c. 53]. Її подруга Ліля не 

погоджується із нею і зауважує, що не варто вивищувати лицарське кохання, 

якщо в його основі лежить зрада: «Лицарське кохання ‒ це кохання жінки, що 

зраджує своєму чоловіку з самотнім самцем, якого будь-якої миті можуть 

убити в поєдинку чи на війні. У такому коханні чоловік накидається на жінку, 

бо знає, що вона може бути останньою в житті. Звичайно, що це гострі 

почуття. Він не бачить її заспаною, невмитою і без макіяжу. Не знає 
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сварливого характеру, який вона щодня випробовує на своєму чоловікові. В 

коханні лицар зриває квіточки, а вся груба робота садівника, пов’язана з 

доглядом за квіткою, дістається чоловікові» [8, с. 44]. 

Для Алли Рачківської-Швагуляк («Тіні в маєтку Тарновських») «кохання 

‒ це завжди щось більше за реальність… Для того, щоб розцвіло кохання, 

потрібно трохи реальності, а все інше домалює уява закоханих, які завжди 

хочуть бачити одне в одному те, чого їм бракує» [8, с. 128]. Тадей розглядає 

любов як сильний еротичний потяг, сексуальні бажання. Найближчими до 

істини виявляються думки Олександра Менделя: любов ‒ це «те, що глибше за 

пристрасть ‒ співчуття, повага, залежність, бажання допомагати, вести 

домашнє господарство, народжувати і виховувати дітей. Якщо після 

бурхливої ночі насолод від жінки хочеться втекти, це означає, що між вами 

немає любові» [8, с. 134]. 

Повість «Сонечко моє волохате» присвячена проблемам сучасної 

київської сім’ї. Оповідь веде Слава, син-підліток головних героїв. Ситуація 

настільки типова, що кожна жінка впізнає себе: чоловік Євген Лунь – 

талановитий піаніст, зовсім непристосований до життя; дружина Лілія – тягне 

на собі родину, працює на декількох роботах. 

Славко так характеризує батьків: «Ліля – це моя мама. Вона викладає 

німецьку мову в лінгвістичному університеті, має чверть ставки в 

університеті Шевченка, вечорами веде мовні курси в інституті Гете, 

відпрацьовує репетитором і перекладачем… і пише докторську дисертацію» 

[8, с. 7]. Характерокреаційний підхід до створення образу батька визначається 

поетикою «ремарок», дещо з образливою інтонацією та дивацтвами (страх 

перед газовою плитою): «Мій батько, звісно, ще той фрукт. Усі вважають, що 

він дивовижний піаніст, але при цьому в нього просторовий ідіотизм, він не 

запам’ятовує імена людей і ніколи нічого не чує» [8, с. 7]. 

Влучною є характеристика сина і мамою, що дає багато до розуміння 

його поведінки й розшифрування замислу автора: «Славко не грається в 

комп’ютерні ігри і йому нецікаво з ровесниками. Він любить розмовляти з 
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дорослими, дивиться дорослі фільми й читає все, що написали філософи про 

стосунки чоловіків і жінок» [8, с. 44]. 

На перший погляд ніщо не змушує замислитися над проблемою шлюбних 

відносин, батько з трепетом знайомить сина з вербою Ая, яка символізує їхнє 

кохання, запрошує на роботу до кафе. Родина святкує першу зарплатню і 

раптом – починається матеріальний катастрофізм: безгрошів’я, бо батька 

вигнали за непорозуміння з керівництвом. 

Жінка, яка за природою схильна до облаштування помешкання, створення 

комфорту в родині, захищена чоловіком – нічого не отримуючи, вдається до 

кардинальних рішень. Ліля у пошуках нових підробітків «…почала думати про 

розлучення» [8, с. 32]. Це був перший крок до руйнації шлюбу, почалися сімейні 

сварки, розходження на ніч по різних кімнатах і зазвичай – поради досвідчених 

подруг. 

Майстерність письменника полягає у відображенні реалістичності життя. 

Яскраво виписані усі жіночі образи, зокрема, подруга Лілі – Аліса Цицалюк – 

ототожнює самотність, безпринципність, де в чому вульгарність, що має певне 

«хобі»: «любить спостерігати за руйнуванням родини» [8, с. 32] і цьому є 

пояснення: «Вона була незаміжня і не сприймала сімейного життя, хоча 

чоловіки їй подобались» [8, с. 32]. Кількома словами В. Даниленко характеризує 

подругу: «У свої тридцять п’ять років вона не мала особистого життя, тому 

любила дивитися телесеріали, які замінювали їй чоловіків, дітей та інші 

клопоти, що бувають у дорослих жінок» [8, с. 54]. 

Персоносфера повісті включає образ нахабної дівчини, бо за його 

власним спостереженням, саме «розпусні дівчата» надихають чоловіків на 

непередбачувані вчинки. Ія, яка причарувала Славка: «Мені було легко з Ією, що 

трималася, наче доросла жінка» [8, с. 57], однак усім своїм виглядом і 

поведінкою кричала про своє єство: «Вона зірок із неба не хапала і не була 

схожою на відмінниць із мого класу Ірену Популяк чи Оксану Джигуль, але Ія 

трималася незалежно і завжди говорила те, що думала» [8, с. 57]. 
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У ролі «червоної хустки» (для бика) у родині виступає Любов Дєньга, 

поведінку якої засуджує син: «Ще в консерваторії я зауважив усю 

безцеремонність цієї дівки, а в кав’ярні Дєньга просто нависала над батьком 

своїми великими настовбурченими грудьми» [8, с. 38]. Надалі автор дає 

негативну оцінку: Дєньга доторкнулася до батькової руки, ніби її найбільше 

цікавив Горовиць, а насправді безцеремонно до нього клеїлася. Здавалось: ще 

трохи – ця штучка сяде йому на коліна» [8, с. 39]. 

Син-підліток, розуміючи як руйнується його сім’я, адже відчуває 

гріхопадіння і таємничість мами (до речі, Антось Птуха не справив позитивного 

враження), втечу з родини батька і його стосунки з Дєньгою, розривається між 

батьками з єдиною метою – «як їх помирити» [8, с. 36]. Але родинна проблема 

обростає як сніговий шар, коли ситуація проектується на долю самого Славка. 

Через сімейні непорозуміння, він починає привертати на себе увагу дорослих, 

стаючи миротворцем і водночас не за роками мислячою дитиною (чого вартий, 

скажімо, його похід на консультацію до філософа, який усе розклав по 

поличках), а з часом і войовничою – помста коханцю мами, надпис фарбою: 

«Птуха любить чужу малину» [8, с. 78], влаштовує конфлікт з учителькою 

української мови. 

Проблема гендерності філігранно виписана В. Даниленком і розв’язана на 

високих регістрах літературної лицарської традиції. Жінка, яка шукала себе у 

захисті, відчула, що «секс не головне», відповідаючи на запитання подруги «За 

що ти його любиш?». У відповіді і криється квінтесенція усього твору – 

«щасливо сказала: сонечко моє, чорне й волохате» [8, с. 80]. 

Зовсім в іншому аспекті розгортаються події подружжя Швагуляків, які 

стоять у центрі повісті «Тіні в маєтку Тарновських». В. Даниленко зізнався, що 

ідею сюжету йому подав режисер Сергій Архипчук, який розповів: одного разу 

в Качанівці «став свідком дивної поведінки двох заможних киян, які 

переодягнулись у старовинні костюми і справляли бенкет у маєтку українських 

поміщиків … Знаючи, як проводяться сеанси психоаналізу, я вирішив написати 
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повість, у якій чоловік і жінка, щоб розбурхати вогнище згаслих почуттів, 

відвідують сеанси психотерапевта…» [32]. 

Перед нами, так само, як і в попередній повісті, історія втрати кохання 

Тадея й Алли Швагуляків, які мають доньку Анастасію (доречно зауважити, що 

родина успішна у фінансовому плані). Успішна київська родина втомилася від 

побуту, вони вже настільки призвичаїлися одне до одного, що не помітили, як 

за роками спільного життя, зникло цілюще джерело любові чоловіка до своєї 

жінки. Автор психологічно змоделював нестандартне вирішення проблеми, на 

яке сподівалося подружжя Швагуляків для рятування свого шлюбу. 

Наслідуючи сучасні новомодні тенденції багатіїв, герої намагаються 

відновити втрачені почуття і для вирішення проблеми, звертаються до 

психоаналітика Олександра Менделя, котрий змушує їх переосмислити погляди 

на шлюб. Квінтесенцією твору є теза про всесильність кохання, як рушійної 

сили, адже любов як руйнівна і водночас енергія творчості може відродити 

людину чи знищити вщент. Під цим кутом зору привертає увагу експозиція 

твору, коли, їдучи машиною, Алла розуміє, що «ця поїздка в маєток 

Тарнавських нічого не змінила в її стосунках із чоловіком» [8, с. 88]. 

Родзинка гендерної теми у В. Даниленка полягає у створенні, 

здебільшого, успішних жінок, які мають певний статус у сучасному суспільстві: 

«Алла працювала в Інституті фольклору та етнографії, і на час одруження 

захистила дисертацію про поховальні обряди на Волині. Грошей на 

проживання не вистачало, і вона вела колонку в жіночому журналі» [8, с. 88]. 

Письменник латентно показав, що не все так затишно було в її житті. В її 

згадках про невдалий перший шлюб ми знову поміж рядками прочитуємо 

життєву ситуацію кожної другої українки. Можливо, через це і намагається 

жінка врятувати сімейні цінності, адже думки вже рояться навколо долі доньки. 

Тут раптово спрацьовує материнський інстинкт – вона свідомо надягає на себе 

маску жертви: «Вона вміла стримувати свої бажання, бо знала значно гіршого 

чоловіка…» [8, с. 95] або «Як більшість жінок, вона боялася самотності, 

старості, безгрошів’я, хвороб, молодих і нахабних жінок…» [8, с. 95]. 
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Звертаючись до теорії З. Фройда про враження дитинства, які згодом 

переростають у фобії і комплекси дорослого життя, В. Даниленко, для 

розкриття генези проблеми Швагуляків, удається до спогадів дитинства обох 

героїв. На першому сеансі у лікаря Алла згадала перші дитячі враження від 

побаченої у кінотеатрі еротичної сцени, згодом поцілунок закоханих: «Я 

дивилась, як пристрасно цілуються чоловік з жінкою <…> Я відчула, як 

ворухнулось у мені якесь незрозуміле почуття, схоже на заздрість чи 

образу» [8, с. 99]. 

Паралельно з цією проблемою В. Даниленко порушує й проблему 

чоловічих уявлень про жіночі ролі у сім’ї та окреслює власний погляд на 

чоловічі ролі за часів тоталітаризму та постколоніальної дійсності. У повісті 

для зіставлення він використовує два покоління: сім’ю Тадея і Алли та сім’ї 

їхніх батьків. 

Родина Швагуляків (з боку Тадея) ‒ патріархальна. Всі питання в родині 

вирішували дід і батько, а жінкам лишалася тільки кухня та виховання дітей. 

Батько Тадея завжди був авторитетом у сім’ї: «всі його вчинки завжди були 

мускулисті й позначені чоловічим стилем мислення. Він самостійно вирішував 

усі проблеми, а також планував сімейний бюджет, купував одяг, продукти. 

При такому контролі мати Тадея не могла проявити свою ініціативу навіть у 

якихось глибоко інтимних питаннях, бо «для цього була занадто правильно 

вихована» [8, с. 119]. 

На противагу цій сімейній парі, сім’я Рачківських ‒ матріархальна. І хоча 

Алла зазначає, що характер у батька був «твердіший, ніж у більшості 

чоловіків», але навіть Мендель робить для себе висновок, що головною у сім’ї 

була мати. Для Алли суттєву роль у її вихованні як жінки, відігравала затишна 

родина, про устрій і виховання згадуватиме: «Батьки виховували мене за 

старосвітськими звичаями у суворій любові… Але розкішним моє дитинство 

важко назвати» [8, с. 101–102]. Більше тепла чомусь було від батька: «За все 

життя я не пам’ятаю, щоб батько підвищив на мене голос» [8, с. 111]. Навіть 

перше захоплення хлопцем у школі, юнацькі почуття першого кохання грубо 
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розчавила саме мати: «Але мене так залякала тоді мама, що я боялась 

піддатись своїм почуттям <…> тому я душила у собі всі інстинкти, навіть 

коли вони рвались на волю, розпираючи шкільну сукню, під якою вже налились 

цілком жіночі форми» [8, с. 103]. 

Батьки Тадея були вчителями, а він – прикладом для інших дітей, як 

вихований хлопчик з порядної сім’ї. В Алли любовні сцени викликали страх, 

особливо після побаченої зради матері з конюхом: «Це була не мати, а зовсім 

чужа молода жінка. Побачене в конюшні отруїло мені життя» [8, с. 131]. 

Натомість Тадей зауважує, що уявлення про жінок у нього формувалося «у 

такій родині, де сповідувався культ успіху» [8, c. 106], але завжди «тягнуло до 

гріховних дівчат» [8, с. 107], «сміливі і нахабні дівчатка, які могли порушувати 

закони, встановлені дорослими» [8, с. 106]. Незважаючи на це, як і кожен 

чоловік, хоч із закладеною полігамністю, Тадей після розлучення шукав 

порядної жінки: «Тадей був із греко-католицької родини, де шанували сімейні 

цінності. Йому потрібна була інтелігентна жінка з традиційної української 

сім’ї без радянських рудиментів» [8, с. 90] – такою була Алла. 

 Цікаво, що Тадей не вважає себе винуватцем у жодній з ситуацій. 

Вчинок першої дружини Стефанії, яка в нестабільні 90-ті виїхала до Італії, там 

вийшла заміж і забрала доньку, він списує на економічну кризу, аж ніяк не на 

свою чоловічу безпорадність. Можливо, Тадей уперше в житті спостеріг і 

зізнався, що обидві дружини схожі: «Вони обидві – втілення добропорядності. 

Я б сказав, що це ідеальні жінки для сім’ї. Не вимогливі, без фанаберії, люблять 

дім, затишок. Про таких жінок мріє кожен чоловік, що хоче створити тихий 

родинний затишок» [8, c. 109]. 

Сеанси Менделя допомогли родині усвідомити місце батьківських родин 

у дійсності. Ситуації багато в чому мають більше спільного, аніж відмінного: 

патріархальні родини, дружини зраджують чоловікам, свідками цього стають 

діти. Саме в цьому і криється конфліктна ситуація. Перший чоловік пішов від 

Алли, Тадей також вдався на цей крок. 
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Як і в попередній повісті, значну роль у сюжеті відіграє образ доньки, яка 

одним питанням пробуджує свідомість батьків: «Ви ж не збираєтеся мене 

кидати?» [8, c. 123]. Це спричинило поштовх до розв’язки, яка дозволила 

скинути маски і віддатися справжнім, бажаним інстинктам. Тадей починає 

зустрічатися із Ольгою Фафлею, розкомплексованою, розпусною та 

аморальною танцівницею зі старосвітського театру, а Алла знаходить своє 

щастя поруч із актором Денисом Пуленком, який змушує її забувати про все на 

світі. Письменник вустами головної героїні зазначає, що важко роздмухувати 

вогонь стосунків, якщо не залишилось навіть жару: «Це тільки збоку здається, 

що в нас із Тадеєм ідеальна сім’я, ‒ починає врешті розуміти Алла. ‒ Насправді 

ж він і я глибоко нещасні» [8, с. 172]. 

В. Даниленко створив проблемну ситуацію, розв’язання якої крилося в 

минулому, мабуть, тому і був той шлях відвідин маєтку Тарновських. Як 

кажуть, у кожної подружньої пари свої скелети в шафі, у Швагуляків – це 

родинні звичаї і дитячі враження. Сформований родиною моральний ідеал і 

Алла, і Тадей проектують на свою родину. 

Отже, між героями В. Даниленка все ж таки існує кохання, якщо брати за 

основу класичну типологію. Дефіцит цього почуття у світі письменник пояснює 

тим, що без кохання неможливо створити міцну сімʼю, де б чоловік та жінка 

перебували в гармонії. Він одразу відкидає прагму, бо його симпатії там, де 

свобода й пристрасть. Міщанський шлюб з його спокоєм не може довго 

задовольняти обох партнерів, оскільки механічні стосунки, позбавлені 

духовності, призводять або до збайдужіння, або до насильства. 

Ерос та людус також не можуть отримати статус «любові» у його творах, 

бо еротика В. Даниленка існує начебто сама по собі і здебільшого не має нічого 

спільного з єдністю душ. Вона несе невеликі крихти радості, але вона не 

поєднує серця і не рятує від самотності. «Його герої палають бажаннями, але 

ніколи не люблять, ‒ зазначає В. Шнайдер, ‒ їм не дано любовної благодаті. 

Все, що у них є ‒ це секс, красивий одяг, благополучність, комфорт. І це не 
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якісь виродки, це всі ми, сучасні люди. Гарно одягнуті, напахчені парфумами, із 

напівмертвими душами» [39, c. 165–166]. 

У художньому моделюванні В. Даниленка дефіцит любові – проблема не 

тільки сучасного суспільства, вона існувала повсякчас, але на неї ніхто не 

звертав уваги через революції, війни, перевороти. За сучасного спрямування на 

гуманізацію та можливістю свободи вибору, усі раптово зрозуміли, що 

справжнє кохання катастрофічно не вистачає. «Любов за розрахунком» та 

любов-дружба, в яку трансформується з часом любов-ерос, вже не 

задовольняють. Чоловіки і жінки не хочуть з цим миритися, тому постійно 

змінюють шлюбних партнерів, сподіваючись знайти «того самого» чи «ту 

саму», або залишаються самотніми. Так виникає гостра криза сучасного 

суспільства, бо «там, де немає любові, з’являються викривлені форми 

людського духу, що намагаються компенсувати цей дефіцит: безумство й 

садизм, нічим не контрольоване властолюбство й патологічна жадібність, тяга 

до самовбивства і релігійний екстремізм, страх і ненависть. Більшість 

найганебніших пороків та найстрашніших бід людства ‒ від нестачі любові. А 

відтак любов ‒ це те, що не можна нічим замінити, це ‒ жива вода життя» [39, 

с. 168]. 

Е. Фромм зазначав, що любов насправді не дається так просто, як думає 

більшість людей. Кохання ‒ не тільки емоції, а й ідеалізація того, кого любиш. 

Любов ‒ це насамперед увага й розуміння, зосередженість і воля, піклування та 

допомога. Зрештою, це мистецтво, якому потрібно вчитися все життя, а герої 

В. Даниленка хочуть отримати все й одразу, отримати насолоду і не 

пожертвувати нічим натомість. Всупереч усім проблемам і дефіцитам, 

письменник має надію, що сучасне суспільство нарешті підійшло до гендерної 

гармонії, щоб створювати сімʼї, які будуть наповнені любовʼю та 

передаватимуть її дітям, а платонівська ідея злиття у кохання двох половинок 

реалізується у житті. 
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ВИСНОВКИ 

У кінці ХІХ ‒ поч. ХХ ст. із появою опозиції жіноче і чоловіче, або 

феміністичне і патріархальне, набуває актуальності проблема розмивання 

гендерних меж та деформації гендерних ролей. Жінки у прозі В. Даниленка 

набувають маскулінних ознак, потрапляючи в складні життєві обставини. Вони 

постали під пером епіка як активні та сильні, красиві та спокусливі, мають 

велику силу волі і здатні кинути виклик суспільству, якщо воно виступає проти 

їх життєвого вибору. На противагу жіночому образу чоловіки, вражені сильним 

жіночим єством, поступово витісняються із своєї ролі та набувають фемінних 

рис. Вони постають пасивними, слабкими, стомленими, розчавленими життям, 

нездатними боротися за своє щастя. 

Митець результативно обговорив моральне спустошення та деградацію 

родинного життя, нівеляції сімейних цінностей, сексуально відкритих шлюбів, 

зникнення любові, як категорії духовної гармонії двох осіб. Сімʼя мала б 

поєднувати чоловіче та жіноче начало, а не бути осередком розпаленої «війни 

статей», розширювати прірву між ними. Високі почуття кохання видаються 

рідко досяжним ідеалом у художньому світі В. Даниленка. І якщо в минулому 

нещасливі шлюби зумовлювалися вибором батьків нареченого чи нареченої, 

релігійними, національними чи політичними чинниками, то сучасні сімʼї 

утворюються через бажання матеріальної наживи чи швидкоплинне 

захоплення, що, знову ж таки, призводить до розчарування та втрати бажання і 

надалі підтримувати сімейні стосунки, проти чого застерігає художня проза 

В. Даниленка. 
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