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ПСИХОБІОГРАФІЧНИЙ  РОМАН  «ТРОЯНДА  
РИТУАЛЬНОГО  БОЛЮ»  С. ПРОЦЮКА:  ІСТОРІЯ  

МАЛЕНЬКОГО  БІЛОГО  ХЛОПЧИКА 
 

В українській літературі кінця ХХ – початку ХХІ ст. відбувається 
модифікація біографічного роману. На сторінках «Троянди ритуального 
болю» С. Процюк майстерно поєднав фактичний матеріал із 
психоаналізом, щоб створити психологічний портрет українського 
письменника Василя Стефаника. Митець постає перед читачем з усіма 
його слабкостями: неврозами, комплексами, страхами. 

 

Жанр біографічного роману привертає увагу багатьох сучасних 
дослідників. З’являються нові праці, у яких прослідковується історія його 
становлення та розвитку, аналізуються твори письменників різних часів. 
В. Марінеско зауважує, що «однією з причин доволі стійкого інтересу 
літературознавства до біографічного жанру можна вважати той факт, 
що його художній простір формується на перехресті декількох традицій 
– історіографічної, мемуарної, белетристичної» [1, с. 59].  

Яскравим зразком трансформації жанру є психобіографічні романи 
С. Процюка, який став автором біографічної трилогії. У ній він 
зосереджує увагу на зображенні внутрішнього світу відомих українських 
письменників, відсуваючи зовнішні події на другий план. Кожен із 
романів є психологічним портретом особистості, «біографією» душі.  

«Троянда ритуального болю» С. Процюка – подорож лабіринтами 
внутрішнього світу Василя Стефаника, спроба психологічного аналізу 
складних душевних станів, які були притаманні письменнику. Фабула 
роману порушена, автор ніби хаотично зазирає у різні потаємні кімнати 
душі митця, не вибудовуючи хронологічної розповіді. 

На початку роману С. Процюк звертає увагу на основну особливість 
світогляду і, як наслідок, творчості Василя Стефаника: занурення у 
людське горе: «Мене не цікавлять щасливі. Мені нудно там, де радіють. 
Моє царство і мій світ – там, де плачуть... У минуту трагедії людина є 
направду великою» [4, с. 6]. Василь Стефаник часто постає у рецепції 
дослідників песимістом та невротиком, який не вмів помічати 
прекрасного, тому й писав «страшні» твори. Проте С. Процюк висвітлює 
цю особливість світовідчуття як частину таланту, що через авторський 
текст спонукає читача до очищення, пошуків «справжнього» у собі: 
«Мене переважно цікавлять лише трагічні уламки ідеального раю, яким 
мало би бути наше життя: батько, що топить свою дочку, звірства і глум 
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над людською гідністю, порожнеча і безпросвітність рутини. Мені чогось 
здається, що такі історії мають потрясати читальника, очищувати і 
оздоровлювати його» [4, с. 39].  

Автор біографічного роману надає творчості Стефаника месіанького 
значення. На думку С. Процюка, письменник пропускав крізь себе біль, 
приносив себе в жертву, що впливало на появу текстів, які слугували 
«ліками» для людських душ: «Письменницький невротизм – це 
сповільнене самоспалення і розтягнене в часі жертвопринесення» [4, 
с. 76]. Василь Стефаник залишав на папері лише незначну частину від 
того, що переживав у душі, адже «служителі сльози дарують цю 
катарсичну радість, як гомеопати, – крихітними дозами – для того, щоб 
вона не заморозила. Самі ж пропускають крізь себе значно більше…» [4, 
с. 22-23]. Служитель сльози, вірний слуга царівни Трагедії, оспівувач 
смерті (Стефаник сприймав смерть не як кінець, а як початок чогось 
нового, кращого: «Бо в тій чорній смерти закладене сподівання білого 
народження, ще не заплямованого ні брудом, ні сволотністю» [4, с. 39]) 
– таким постає митець очима С. Процюка. 

В. Стефаник є «письменником крайнощів і потрясіння» [4, с. 128]. 
С. Процюк неодноразово підкреслює любов експресіоніста лише до двох 
кольорів: чорного та білого. Саме вони відігравали ключову роль як у 
його житті, так і у творчості. Для письменника мали значення лише 
найсильніші емоції / межові стани, адже найстрашніше – рутинне 
життя / існування. За твердженням С. Процюка, Стефаника манили до 
себе зорі, вони були тим ідеальним / білим, до якого завжди тягнувся, 
на тлі чорного неба / життя: «Зірки завжди манили його своєю білою 
недосяжністю у чорній порожнечі нічного неба» [4, с. 25]. Митець 
писатиме про «чорне» щоб очиститися, щоб хоч на крок наблизитися до 
сяйва далеких світил, тому що «політ до зір – се його дорога» [4, с. 25]. 

С. Процюк порівнює Василя Стефаника з Кассандрою, адже «вони – 
люди подібного, доволі рідкісного, психотипу» [4, с. 56]. Проте автор 
підкреслює і особливу рису, яка їх відрізняла. Дар пророчиці, який мала 
Кассандра, зробив її світ безнадійно чорним, однобарвним, бо жінка 
«була просто не здатна відчувати у житті тепло, радість і надію, хоч 
знала, що таке існує...» [4, с. 56]. Світла стежка – не її дорога, жінці 
навіть не дозволяли туди ступити. Чого не можна сказати про Василя 
Стефаника, життя якого – постійне протистояння чорного та білого. Він 
зберіг усередині Маленького Білого Хлопчика, який і був тим світлим 
боком його душі, дозволяв бачити та відчувати прекрасне [4, с. 57].  

Боротьба чорного та білого – то одвічна війна в душі митця. Коли 
перемагав чорний, а це було найчастіше, Василь Стефаник мав напади 
неврозів, тому повинен був писати, щоб витиснути назовні весь біль. 
Але інколи Маленький Білий Хлопчик все ж отримував перемогу на 
деякий час, тоді він милувався чарівною природою, згадував таке 
спокійне, сповнене радощів, дитинство. Світ у чорно-білих фарбах – 
прояв внутрішньої сили Василя Стефаника, адже «це основні кольори, 
що народили всі інші» [4, с. 13]. Решта кольорів не мали такої ваги.  

С. Процюк у світі Маленького Білого Хлопчика надзвичайною силою 
наділяє лише одну людину – маму, яка назавжди стала Головною 
Жінкою життя письменника: «Мама була за межею уявлень. Якщо інші 
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люди, навіть батько чи сестра, ще нагадували якісь переплетіння 
кольорів, то мама вбирала усі можливі основи і відтінки» [4, с. 13]. Світ 
Василя Стефаника нагадував чорно-біле кіно, де тільки мама мала над 
усім владу. Вона ніби була матір’ю не лише митця, а й усієї палітри 
кольорів буття. С. Процюк з образом матері пов’язав появу тих символів, 
що відіграватимуть важливу роль у житті та творчості В. Стефаника.  

Як ми вже зазначали, для письменника білий світ асоціюватиметься 
з дитячими роками. Ступивши на стежку дорослого життя, Стефаник 
покине світле та безтурботне дитинство й буде рятуватися спогадами 
про нього в чорній /дорослій реальності. С. Процюк характеризує 
процес зняття маминої білої сорочки як символ переходу з одного світу 
в інший: «Я скинув мамину сорочку. Мій діточий світ і далеке покоління 
мужицьке лишилося за мною. Передо мною стояв новий світ, новий і 
чорний» [4, с. 38]. Автор вказує, що для письменника сорочка була 
зв’язком із матір’ю, дитинством, тому в дорослому житті він згадуватиме 
її як невід’ємний символ своїх «білих років» життя. 

Символом поклоніння та найбільшої любові до матері було 
цілування її руки. Степан Процюк акцентує увагу на тому, що мати 
назавжди залишиться єдиною людиною, яку письменник найбільше 
любив і поважав, тому протягом усього свого життя Стефаник «не 
цілував руки більше нікому, окрім матері...» [4, с. 16]. Лише одна жінка 
зможе піднятися на п’єдестал, який займала мама, він буде молитися до 
неї, подумки цілуватиме руку. Євгенія Калитовська стане ще однією 
богинею в очах Стефаника, проте, цілком ймовірно, тому що «була 
невловимо подібна до матері» [4, с. 63].  

Для Василя Стефаника характерне тяжіння до ідеалу. Це стосується 
як його творчості (він встановив для себе жорсткі умови й страшенно 
засмучувався, коли не міг чітко їх виконувати: «він хотів одразу творити 
монолітні брили без жодної плями і помарки. Це були завдання для 
літературного напівбога, а не людини» [4, с. 128]), так і життя взагалі. 
Конфлікт реального та ідеального «я», усвідомлення неможливості 
стати втіленням свого образу – основні причини неврозів, які 
переслідували письменника. Однією із його найпоширеніших причин є 
«сімейний авторитаризм» [4, с. 58]. 

С. Процюк, акцентуючи увагу на особливому ставленні Василя 
Стефаника до батьків, констатує присутність у письменника Едіпового 
комплексу. Сприйняття матері як Головної Жінки свого життя, породжує 
бачення материнського в коханих («Пошуки жінок – це пошуки 
відблиску материнського обличчя» [4, c. 88]), а також небажання 
ототожнювати себе з батьком. 

Письменник потребував жінки, яка захищатиме його надчутливу 
душу від зовнішнього світу, піклуватиметься, лікуватиме своєю любов’ю 
його неврози. Євгенія Калитовська (одружена жінка з двома дітьми), на 
думку С. Процюка, ідеально підходила для цієї ролі: «Євгенія була 
Вічною Матір’ю» [4, с. 63–64]. Василь Стефаник знайшов відблиск 
власної матері в образі Євгенії: «Все дихало гармонією і спокоєм. Тут 
було все, чого йому бракувало довгі роки митарства, відколи 
відокремився від матері» [4, с. 64]. 

Внутрішній світ Василя Стефаника – поєднання сильного чоловіка та 
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слабкого беззахисного хлопчика. «Світло найбільших зірок має 
найбільше болю» [4, с. 22] – так метафорично характеризує 
письменника С Процюк. Стефаник вів у собі постійну боротьбу, яка 
нагадувала безкінечний шаховий турнір, у якому чорне намагалося 
знищити біле. Проте автор все ж завершує цю гру перемогою білого. 
Письменник отримав винагороду за свою жертовність, за пережитий 
біль, «бо кожне месіанство, коли воно щире і пристрасне, дарує кінцеве 
просвітлення» [4, с. 180]. 

«Троянда ритуального болю» – це картина душі видатного 
українського письменника. С. Процюк подає власні візії на факти з 
життя Стефаника. «Троянда ритуального болю» – психобіографічний 
роман у символах, історія боротьби сильної людини зі своїми 
слабкостями, спроба зберегти себе справжнього в океані емоцій.  

 
Р. Миненко. Психобиографический  роман  «Роза ритуальной 
боли»  С. Процюка:  история  Маленького  Белого  Мальчика. 

В украинской литературе конца ХХ – начала ХХI в. происходит 
модификация биографического романа. На страницах «Розы ритуальной 
боли» С. Процюк мастерски соединил фактический материал с 
психоанализом, чтобы создать психологический портрет украинского 
писателя Василия Стефаника. Художник предстает перед читателем со 
всеми его слабостями: неврозами, комплексами, страхами. 

 

R. Minenko Psyhological  novel  «The rouse  of  the mental pain» 
by  S. Protsiuk:  history  of  Little  White Boy. 

In the Ukrainian literature from the end of XX to beginning of XI century 
contain modifying review on the field of biographical novel. On the pages of 
«Rouse of the mental pain» by S. Protsiuk author gratefully has combined 
facts with psycholinguistic scenes that showed us psychological image of 
Ukrainian writer V. Stefanyk. The artist has described as someone with all 
his disadvantages: neuroses, compresses and fears. 
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