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УДК 821.162.1.09 (477) 
Вікторія  БІЛЯВСЬКА, 

асистент  
 

ОБРАЗ  РУЇН  В  «МЕМУАРАХ  ІЗ  ЖИТТЯ»   
ЄВИ  ФЕЛІНСЬКОЇ 

 

На прикладі «Мемуарів із життя» Є. Фелінської у статті 
проаналізовані просторові характеристики минулого, в яких часові 
антиномії вільні від хронологічної мотивації, а логіка фабульної побудови 
сюжету розвивалася під впливом асоціацій і фантазій у світлих тонах 
меланхолійних рефлексій, що характеризує особливості функціонування 
романтизму в польськомовній літературі Правобережної України першої 
половини ХIХ ст. 

 

Історичний простір Правобережної України першої половини ХІХ ст. 
був джерелом натхнення і предметом ретроспективного осмислення в 
численних мемуаристичних творах польських художників слова, серед 
яких особливе місце належить «Мемуарам з життя» (1856 – 1859) 
Є. Фелінської. Пізнання загадок давніх часів, їхні сліди, історія руїн і 
меланхолійні рефлексії, пов’язані з минулим, займають в спогадах 
мемуаристів по відношенню до інших типів ретроспективної пам’яті одне 
з провідних місць. 

Проблема руїн як об’єкт філософського осмислення з’являється в 
працях багатьох вчених різних епох, серед яких Платон, Лукреций, св. 
Августин. Д. Дідро, ґрунтуючись на загальновідомій концепції руїн 
неоплатоніків в праці «Салон 1767 р.» говорив: «Думки, які в мені 
пробуджують руїни, – величні. Все піддається знищенню, все гине, все 
проходить: тільки світ залишається, тільки час біжить. Яким же старим є 
світ! Він крокує між двома вічностями» [3, с. 107]. Співзвучні й думки 
Гегеля, який борючись з романтичною ідеалізацією руїн, відмовляється 
від їх вихваляння як джерела піднесеного. Руїни, на думку філософа, не 
заслуговують на естетичну увагу. Навпаки, замість фіксування як 
об’єкта споглядання, бажано стерти їх з поверхні землі, оскільки вони 
викликають неправдиве преклоніння перед минулим. Його оцінні 
орієнтири лежать в майбутньому, а не у минулому, і з цієї точки зору 
руїни з’являються тільки як перешкода діалектичному прогресу.  

Романтики роблять з руїни своєрідне переживання для цілого 
покоління. Вони розглядають себе як генерацію, що прийшла надто 
пізно, яка стоїть перед вже розбитою реальністю. Мемуаристи епохи 
романтизму на руїнах не лише мріють і роздумують, але і пізнаючи те, 
що в ній представлено безпосередньо, і те, що через неї як особливий 
знак виражається, розширюють межі власного пізнання. Руїна стає 
місцем ініціації або ж паломництва, метою якого є пізнання минулого. 
Я. Камьонка-Страшакова зазначає, що «зацікавлення замками і 
фортецями є невипадковим <...>, навіть у XIX ст., коли ще не були 
зруйновані, вони вже трактувалися не як житлові будинки, а як світські 
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реліквії та об’єкти культу» [6, с. 54]. Подорож до таких місць була 
уроком історії та патріотизму, що пробуджувала відповідні піднесені 
почуття, а це дозволяє говорити про причини появи авторських 
рефлексій.  

У «Мемуарах із життя» Є. Фелінської меланхолія і ностальгічні 
рефлексії руїн села Цепцевичів, колись власності Т. Урбановського, 
пов’язані із залишками маєтку, які символізують руйнування і 
занепадницькі настрої усієї епохи в цілому. «Усіма покинутий палац 
<...> довгий час був порожній, сумний, покалічений і обідраний, 
виставлений на здобич кожного, хто хотів розібрати його частинами. 
Через декілька років він зовсім обрушився <…>, а жменя порослих 
зіллям руїн залишилися єдиним свідоцтвом давньої розкоші і короткого 
життя цієї прекрасної будови. Я в’їхала в Цепцевичі із захопленням, а 
виїхала з сумними враженнями, подібну невеселу історію я бачила не 
раз в нашому суспільстві. Усупереч блиску розкошів і забав, була це 
дуже трагічна <…>, епоха дезорганізації, метою якої було сіяти розлад, 
знищувати і вбивати все, як в матеріальному, так і в моральному плані» 
[5, с. 292–293]. Центральним концептом в парадигмі значень образу 
руїни в Цепцевичах виступає думка про витікання і безповоротність часу 
в загальноцивілізаційному масштабі. Однією з характерних стильових 
рис текстів Є. Фелінської є дагеротипна образність, яка досягається 
введенням в композицію тексту пейзажних елементів.  

У ретроспективну оптику мемуарів Є. Фелінської потрапляє і 
містечко Олика. Автор створює об’ємний багаторівневий образ, який 
формується на основі історичного екскурсу : «Я в’їхала в місто, повністю 
зайнята думками про славних предків династії Радзивіллів, про короля, 
який тут гостював» [5, с. 219]. Далі оповідання переходить в умовно 
теперішній час, пов’язаний з ностальгічними рефлексіями меланхолією 
руїн, викликаних когнітивним дисонансом: «Мені здавалося, що я 
повинна обов’язково побачити сліди нашого прекрасного минулого, – 
але я, на жаль, помітила тільки брудних людей, що снують вулицями, а 
вдалині виднілися стіни замку і чорний орел над головними воротами» 
[5, с. 219]. Наявна ієрархія образів, що починається з номенирования за 
єдиною узагальнювально-атрибутивною домінантою «брудні», з 
підкресленням хаотичного, тобто безцільного руху – що «снують». 
Звертаючись до зображення локусу замкових стін, автор підвищує міру 
градації, переходить рису, що відділяє сьогодення від минувшини, і 
звертається до символів, що втілюють духовні ціннісні орієнтири усієї 
нації. Центральним концептом і вершиною ієрархії є репер чорного орла, 
існуючого в надвременном ідеальному для автора умовно минулому 
просторі.  

Характерною рисою у відтворенні шляхетських резиденцій в 
мемуаристичних текстах Є. Фелінської стали ностальгічні рефлексії: 
представлені образи залишилися єдиними, в розумінні письменниці, 
свідками славного минулого, параметри функціонування якого були 
ідеальними для світогляду автора.  

Складовими елементами рустикального простору Дубна стали 
«мури», «покинуті замки» [4, с. 362], які ще пам’ятали славетні 
контракти, куди з’їжджалося кілька провінцій. Локуси мурів та замків 
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доповнюються фрагментарним екскурсом в славетне минуле цієї 
резиденції. Початковим елементом пейзажного зображення став екскурс 
в минуле, часи заснування й найкращі роки цієї резиденції: «Острог – 
колись столиця князів, які взяли від нього своє ім’я, а вчинками й 
могутністю уславили його, тепер маєток став власність Яблоновських» 
[4, с. 362]. Наступним кроком стає багатовекторна авторська оцінка, що 
включає в себе практичний – «зручне розташування», естетичний – 
«красиві», та ціннісний рівні – «не за один день зведені будинки, які 
змогли наперекір обставинам, часу й недбальству пізніших поколінь 
зберегти сліди своєї давньої величі» [4, с. 362]. Власне, на подібний 
підхід в організації простору звернув увагу Р. Радишевський, коли писав: 
«Характерною рисою українського пейзажу, естетичною домінантою 
якого є „краса”, а водночас і образу України <...> в цілому, є зустріч 
казково-фантастичних елементів з жорстокими реаліями дійсності, 
стаючи таким чином символом сполучення фантастичного й реального, 
минулого й майбутнього» [4, с. 11]. Третій рівень сприйняття стає 
поштовхом для розгорнуто-образних авторських рефлексій, 
центральним образом яких стає переосмислена постать старої людини: 
«Це старець, марнотратні внуки якого розтринькали все майно, хоча й 
убогий, але очі блищать такою сміливістю, а на обличчі осіла така 
могутність душі, що потрібно прихилити чоло перед цією постаттю, яка 
хоч і вкрита шатами бідності, але однак вимагає пошани» [4, с. 362]. У 
фрагменті ціннісна складова є домінантною, що сприяє підсиленню 
читацької уваги до проблеми, яка гостро постає в авторській 
інтерпретації. Як зазначає В. Єршов: «Поетичною особливістю 
структурування художнього простору Є. Фелінської є тільки їй властиве 
органічне поєднання часу й місця, минувшини й сьогодення, події й 
особистості» [1, с. 478]. У фрагменті ціннісна складова є домінантною, 
що сприяє посиленню читацької уваги до проблеми, яка гостро 
з’являється в авторській інтерпретації.  

У художньому просторі «Мемуарів з життя» ідеалом світоглядної 
системи Є. Фелінської є старошляхетское минуле. Руїни, які 
символізують і втілюють минуле, відтворювалися автором в контексті 
урбаністичного простору – замок, фортеця, зруйноване городище, 
стають відправною точкою для історичних екскурсів, характерною 
рисою яких були розгорнуті ностальгічно-меланхолійні рефлексії.  

Для мемуаристических текстів Є. Фелінської більшою мірою 
характерні акценти, зроблені на існуванню елементів в умовно 
нинішньому просторі. Одній із стильових рис тексту автора є 
дагеротипна образність, яка досягається введенням в композицію тексту 
пейзажних концептів, які є досить нехарактерними і нетиповими 
локусом мемуаристичного тексту. Такий підхід в організації 
мемуаризованого простору дозволяє говорити про виняткову 
оригінальність стилю письменниці, яка, як тонкий обсерватор, номінує і 
акцептує об’єкти предметного світу. 
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В. Билявская.  Образ  руин  в  «Мемуарах  из  жизни»  

Евы  Фелинской. 
На примере «Мемуаров из жизни» Е. Фелинской в статье 

проанализированные пространственные характеристики прошлого, в 
которых часовые антиномии свободны от хронологической мотивации, а 
логика фабульного построения сюжета развивалась под воздействием 
ассоциаций и фантазий в светлых тонах меланхоличных рефлексий, что 
характеризует особенности функционирования романтизма в 
польськоязычной литературе Правобережной Украины 1-й пол. ХIХ ст. 

 
V. Bilyavska.  Character  of  ruins  in  «Memoirs from  life» 

of  Eva  Felinska. 
In the articles on the example of «Life Memoirs» of Е. Felinska, 

temporally-spatial descriptions of the past, where the antinomy of time is 
free of chronologic motivation, are analysed, and the logic of story plot 
construction has developed under the influence of the associations and 
fantasies, that are covered in light tones of melancholy reflections, which 
characterizes the features of romanticism functioning in Polish literature of 
Right-bank Ukraine of the first half of ХIХ century. 
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