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Ж

анр мелодрами нинi вже не сприймається
винятково як жанр драматургiї, цей
термiн радше використовується для позначення
жанрiв кiно та масової лiтератури. Отже, видовi ознаки сучасної мелодрами дещо розмитi.
Особливої актуальностi це питання набуває в
контекстi масової культури, в якiй домiнують розважальнi жанри. Звiдси – змiшування застарiлих
жанрових форм iз новими, стирання меж мiж пiдвидами канонiчних жанрiв, нестандартне бачення
змiстово-формальних рис сучасного масового продукту. Мета такого синтезу – привабити читача,
створити щось нове, несподiване, нетрадицiйне.
Ми у своїй студiї спробуємо дослiдити теоретичну парадигму жанру мелодрами, видiлити та проаналiзувати типологiчнi ознаки цього жанру в українськiй лiтературi початку ХХІ ст.
За лiтературознавчим словником-довiдником,
мелодрама – «рiзновид європейської драми ХІХ ст.,
характерними рисами якої були: вiдверта морально-дидактична тенденцiя, гостра iнтрига, гiперболiзоване зображення пристрастей (“сльозливiсть”),
прямолiнiйний подiл героїв на “добрих” i “злих”»
[12; 448]. Коротка лiтературознавча енциклопедiя
подає таке визначення жанру мелодрами: «Мелодрама – жанр лiтературної драми, який вiдзначається динамiчною i захоплюючою iнтригою, патетичним i гiперболiзованим зображенням пристрастей
та яскраво вираженою морально-дидактичною
спрямованiстю» [10; 753]. У лiтературознавчiй енциклопедiї за редакцiєю Ю.Ковалiва зазначається,
що це «сценiчний жанр, близький до опери, поширений в Італiї та Францiї ХVII–XVIII ст.; з середини ХVІІ ст. драматичний твiр, у якому дiалоги та
монологи дiйових осiб супроводила музика»
[11; 24].
Започаткований у Францiї ХVІІ ст., жанр мелодрами набув широкого розповсюдження в Українi
на межi ХІХ–ХХ ст. Вiн став репертуарним,
сценiчним, чимало драматургiв почали працювати
переважно в цьому жанрi, розробляючи такi рiзновиди, як любовна, соцiально-побутова, iсторична
мелодрама (С.Гулак-Артемовський, Ф.Недоля,
С.Руданський, А.Стороженко та iн.). Окремi твори
мелодраматичного характеру написали й українсь-

кi драматурги-класики, зокрема М.Старицький
(«Талан», «Ой не ходи, Грицю…», «Циганка Аза»,
«Маруся Богуславка»), М.Кропивницький («Дай
серцю волю, заведе в неволю», «Доки сонце зiйде,
роса очi виїсть», «Глитай, або ж Павук»), І.Карпенко-Карий («Лиха iскра поле спалить i сама щезне»,
«Гандзя», «Мазепа», «Наймичка», «Безталанна») [5].
Особливу популярнiсть мелодрама здобула у
Францiї наприкiнцi ХVІІІ – на початку ХІХ ст. Вона стала нiби зниженим варiантом лiтературних досягнень доби Просвiтництва, розрахованим на плебейського глядача з низьким рiвнем освiти та культури. В основному мелодрами ставили театри на паризьких бульварах [10].
Якщо порiвняти європейську класичну мелодраму кiнця ХVІІІ – початку ХІХ ст. i сучасну ХХІ ст.,
побачимо iстотнi вiдмiнностi в тематицi, поетицi,
системi зображально-виражальних засобiв. Проте
найбiльша вiдмiннiсть полягає саме в площинi побутування: нинi мелодрама не призначена для постановки на сценi, тому поступово втратила риси,
характернi для драматичних жанрiв, набуваючи нових ознак, продиктованих вимогами часу.
Ознайомившись iз визначеннями класичної мелодрами [див.: 10; 11; 12], спробуємо виокремити
найтиповiшi риси, властивi творам цього жанру.
Отже, класична мелодрама позначена:
 за формою – це лiтературна п’єса, що має витоки в мiщанськiй драмi та готичному романi, взаємодiє з передромантичною i романтичною драмою;
 за змiстом – зосереджена переважно на проблемах кохання, родинних стосункiв, зокрема в площинi батьки – дiти, вiдсутнi будь-якi фiлософськi
мiркування й роздуми; соцiально-полiтичний пафос почасти пiдмiнений антифеодальною й антиклерикальною спрямованiстю;
 вiдверта морально-дидактична настанова, розрахована на «наївного глядача»; iдея узвичаєна, висловлена ясно, зрозумiло, для осягнення не потребує iнтелектуальних зусиль;
 гiперболiзоване зображення пристрастей
(надмiрна сльозливiсть, сентиментальнiсть);
 основний конфлiкт – сiмейно-побутовий, напружений;
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 рушiй сюжету – випадок, щасливий чи фатальний, що змiнює долю героїв; ускладненiсть сюжетними вузлами (вбивства, отруєння, пожежi);
 типовiсть персонажiв: рiзкий подiл на позитивних i негативних, доброчинцiв i негiдникiв, авантюристiв; пiдкреслена симпатiя або антипатiя автора до того чи того героя;
 неодмiнний трикутник персонажiв – молода героїня, яка страждає; шляхетний, готовий на самопожертву, закоханий у неї герой; жахливий негiдник;
 наявнiсть комедiйного персонажа – для
емоцiйної розрядки напруженого конфлiкту;
 статичнiсть образiв; переважання зовнiшнього
над внутрiшнiм; побiжно окресленi психологiчнi характеристики головних героїв;
 ефектна розв’язка: благороднi герої, настраждавшись, гинуть, рiдко – щасливий фiнал.
Крiм того, факультативними рисами мелодрами
виступають екзотичнiсть та музичнiсть. Екзотичним, незвичайним може бути мiсце дiї – похмурi печери, старовиннi замки, час i обставини – нiч, хуртовина, розбiйники. Музичний супровiд здебiльшого
має iлюстративний характер, героїня спiває або грає
на музичному iнструментi, музика слугує тлом для
зображення пристрастей, що вирують навколо персонажiв [6].
На думку дослiдника С.Балухатого, основним
прийомом жанру мелодрами стає «гра на почуттях», сюжет повинен мати «виразну емоцiйну основу», тобто перебувати у становищi, яке «неминуче
породжує почуття у персонажiв i безперервний
струм емоцiй у глядача» [1; 35]. При цьому мелодрама використовує подiї, якi приголомшують глядача: вбивства, обман, батькiвське прокляття тощо.
Згiдно iз законами жанру особливої емоцiйної сили
набувають фiнальнi дiалоги й монологи (за С.Балухатим – «останнi жагучi слова героїв») [1].
Принцип наростання емоцiй виявляється, як зазначає дослiдник, й у формах дiї, що натрапляють
на перешкоди, – це прийом спорадичного гальмування дiї. Розглядаючи прийоми сюжетотворення
та характеротворення в мелодрамi, С.Балухатий
пiдкреслює доконечну наявнiсть у нiй дидактичноморалiзаторських завдань, спрямування уваги глядача на прийоми iдейного плану [1].
Дослiдник Е.Бентлi звернув увагу на особливi
емоцiйнi можливостi мелодрами в сучаснiй культурi. Аналiзуючи характернi механiзми виникнення
«жалощiв та страху», вiн наголосив важливу роль,
що її посiдає в мелодрамi страх, i трактує його як «середовище, в якому ми живемо», вважаючи, що успiх
мелодрами «залежить вiд здатностi автора вiдчувати
страх i передавати його глядачам» [2; 185].
Залежно вiд доби, лiтературного процесу, художнiх завдань, що їх ставить митець, стильова модель мелодрами змiнювалася, урiзноманiтнювалися

варiанти онтологiчно-змiстового та естетичного
спектрiв. Проте такi традицiйнi риси жанру, як
пiдвищена сюжетна, ситуативна гострота, емоцiйнiсть, настроєвiсть, контрастнiсть образiв збереглися й донинi.
У сучаснiй критицi мелодрамами iнодi називають недосконалi п’єси, в яких глибина драматичних
конфлiктiв пiдмiняється зiткненням банальних
пристрастей. Проте така критика може стосуватися
не так жанру в цiлому, як вiдверто слабких творiв
будь-якого драматичного жанру [5].
Жанр мелодрами в українськiй лiтературi ХХІ ст.
представлений у творчостi Ірен Роздобудько, Люко
Дашвар, Лариси Денисенко та iн. Перевага жiночих
iмен серед авторiв мелодрами наводить на думку про
гендерне розмежування сучасних жанрiв.
Нинi бiльшiсть науковцiв залiчують цей жанр до
масової лiтератури. На думку Б.Дубiна, жанр мелодрами потрапляє пiд визначення масової лiтератури
вже з другої чвертi ХІХ ст. [3]. Вiдповiдно до концепцiї американського дослiдника Дж.Кавелтi, мелодраму слiд вiднести до так званої формульної лiтератури. Типовими ознаками такої лiтератури загалом i
мелодрами зокрема виступають: принцип життєподiбностi, стандартнi, легко впiзнаванi ситуацiї, проблеми, знайомi й болючi для бiльшостi читачiв [7].
Сучасна мелодрама сприймається як типовий
масовий продукт, виступає синонiмом телевiзiйної
«мильної опери», що розрахована суто на жiночу
аудиторiю, тому й користується спектром зображально-виражальних засобiв, здатних зацiкавити
потенцiйних глядачiв/читачiв. Кiнематографiчна
мелодрама вирiзняється гострою iнтригою, рiзким
протиставленням добра i зла, наявнiстю iдеального
героя i нещасної героїнi, що потрапляють пiд вплив
фатальних обставин, емоцiйним впливом на почуття глядачiв.
У суто поетикальному ключi мелодраматичнi
елементи постають як несподiванiсть, випадок,
таємниця, пiдсилена емоцiйнiсть, емфатичне мовлення, лiризм, трагiзм розв’язки. Також серед основних ознак сучасної мелодрами можна виокремити почуттєвi надуживання та несподiванi, екстремальнi, майже фантастичнi ситуацiї, у якi потрапляють головнi герої.
Розглянемо характернi риси жанру сучасної
української мелодрами на прикладi роману «Мати
все» Люко Дашвар.
Драматична iсторiя життя трьох жiнок у романi
«Мати все» – лiтньої, середнього вiку i зовсiм юної
– позначена заплутаною iнтригою, пiдвищеною
емоцiйнiстю, гiперболiзацiєю пристрастей, рiзким
протиставленням добра i зла, навiть деякою морально-повчальною спрямованiстю. Зiставивши цi ознаки iз визначенням жанру мелодрами, знаходимо
безсумнiвну подiбнiсть.
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В основу сюжету мелодрами, як правило, покладено приватне життя звичайних людей iз їхнiми
пристрастями та розчаруваннями, прагненнями,
мрiями й боротьбою за щастя. Учинки й долi героїв
роману «Мати все» пiдпорядкованi єдинiй метi –
вiднайти щастя. Але для кожного з них щастя має
своє значення: для Іветти Андрiївни щастя ототожнюється з цiлковитим контролем над своїм сином –
нiбито заради його ж добробуту, для Лiди – iз «золотою серединою» мiж коханням i родинним
обов’язком, для Раєчки – з можливiстю кохати Платона, жити заради нього, нехтуючи всiма матерiальними благами.
Сюжет сучасної мелодрами завжди засновується
на випадку з життя певної родини або кiлькох людей. Масштабнiсть подiй не має особливого значення. Мелодраматичнi герої не розв’язують глобальних завдань, вони намагаються влаштувати власне
життя, переймаючись проблемами, якi турбують їх
тут i тепер. Герої мелодрами здебiльшого пасивнi,
позбавленi живих характерiв, уособлюють прямолiнiйнi етичнi схеми.
Сюжет роману «Мати все» становлять подiї,
пов’язанi з життям звичайної київської родини –
професора медицини, вдови академiка Вербицького
Іветти Андрiївни. В основi роману – реальна життєва
iсторiя, свiдком якої письменниця стала колись на
одеському пляжi й у якiй, на думку авторки, багато
людей зможуть побачити власне невигадане життя
[8]. «Все, що в цiй книжцi вiдбувається, погано перекладається взагалi на iнший свiт. Бо все це може статися лише тут i лише з нами» [4; 2].
Хоча мелодрама досить часто спотворює реальну дiйснiсть, гiперболiзуючи почуття й переживання протагонiста, послiдовне й принципове використання архетипних колiзiй та образiв дає змогу читачевi iдентифiкувати, спiввiднести себе з тим чи
тим героєм. Таким чином створюється iлюзiя правдивостi, невигаданостi зображуваних подiй, що й забезпечує найбiльший ступiнь спiвпереживання головним героям мелодрами. «Я зараз ходжу своїм
київським Подолом, де моя домiвка, i роззираюся –
в якому, цiкаво, будинку жили тi жiнки, яких оце
так помордувало любов’ю? В те, що вони були
справжнi, я вiрю абсолютно. Бо в книжках Люко
Дашвар рiвно стiльки вигадки, скiльки ми самi завжди придумуємо про себе i тим живемо. Її iсторiї –
лише справжнi, такого не придумаєш – бо, якби
придумав, це було б дешевою пiдробкою» [4; 2].
Позбавлена примiтивної сентиментальностi та
банальних мелодраматичних ефектiв, сага про незвичайну київську сiм’ю тримає читача в напрузi вiд
першої до останньої сторiнки. Виразна нестандартна сюжетна лiнiя, мiнiмум вiдступiв i вставок, продумана система образiв, наскрiзнi промовистi деталi, оригiнальний iдейно-тематичний змiст, безпе-

речно, дають пiдстави визнати цей роман якiсним
зразком масової лiтератури.
Проте серед сучасних українських письменникiв
оцiнки творчостi Люко Дашвар досить неоднозначнi.
Так, Свiтлана Пиркало назвала її найдинамiчнiшим
автором у сучаснiй українськiй лiтературi, професiйним сценаристом, що взявся за прозу [8]. На
думку Леонiда Кононовича, Люко Дашвар «будує
свої сюжети на готовому матерiалi, який бере просто
«iз життя». Суконна газетна мова, поверхове ставлення до «матерiалу», дешева сенсацiйнiсть – усе це
набиває оскому вже на перших сторiнках роману
<…> з абсурду людського iснування авторка зумiла
витворити продукт, який користується стiйким попитом на читацькому ринку в Українi» [8]. Серед вад
критики називають також надмiрне використання
сюжетних штампiв, мовно-стилiстичнi огрiхи, порушення жанрових канонiв масової лiтератури.
Незважаючи на такi суперечливi оцiнки авторки,
популярнiсть роману «Мати все» як масового продукту очевидна. Про це свiдчать i численнi схвальнi
вiдгуки читачiв на лiтературних форумах: «Це неймовiрно! П’ятнадцять хвилин тому дочитала “Мати
все” й тепер не знаходжу собi мiсця… Емоцiї захопили мiй мозок <…> Енергетика Ваших книг захоплює
з перших слiв i починає вiдпускати (як мiнiмум) через тиждень пiсля прочитання останньої сторiнки»;
«Учора за вечiр прочитала “Мати все”… Це щось! Захоплює з першого рядка! Але як завжди сумний
кiнець…»; «Прочитала всi Вашi книги. Я в захватi,
уже пiвмiста передає з рук у руки Вашi книги»; «Усi
чотири книги читала на одному подиху! Чекаю з нетерпiнням наступного Вашого шедевра» [9].
Загальний наклад роману «Мати все» – понад
52 тисячi примiрникiв, що для сучасної української
лiтератури справдi є показовим. «Книги Люко Дашвар називають “масовою лiтературою”, i на вiдмiну
вiд багатьох iнших жанрових авторiв, книги яких
розходяться порiвняно невеликими накладами,
Люко Дашвар справдi можна назвати масовою» [8].
У романi авторка широко користується прийомами
кiнематографу, що надає оповiдi динамiчностi: чiткий подiл на епiзоди-сцени, велика кiлькiсть дiалогiв, описи мiсця дiї, зовнiшностi героїв дуже лаконiчнi, схожi на ремарки. Загалом текст твору нагадує сценарiй до фiльму.
Хоча роман «Мати все» Люко Дашвар не потребує глибокого осмислення, у ньому немає алюзiй,
ремiнiсценцiй, iнтертекстуальних образiв – усього
того, що у процесi сприймання вимагає значного духовного досвiду та iнтелектуальних зусиль, проте
вiн розрахований на рiзночитання, осягнення пiдтексту. Про це свiдчить уже багатозначна назва роману, яку читачi можуть iнтерпретувати вiдповiдно
до власного свiтогляду. Подвiйний концепт назви
«Мати все» майстерно прихований у пiдтекстi.

– 54 –

8’ 2012

«Мати» у формi дiєслова чи у формi iменника: мати
ВСЕ чи МАТИ – все? На це питання можна
вiдповiсти, лише дочитавши останню сторiнку роману. «Назва “Мати все”, як i назви усiх книжок Дашвар, що побудованi на грi слiв, має неперевершену
властивiсть з ювелiрною точнiстю передавати захований у сюжетнi лiнiї змiст» [8].
Як вiдомо, жанр мелодрами в основному орiєнтований на жiночу аудиторiю, що й зумовлює його специфiку. Інодi термiн «мелодрама» вживається як синонiм «жiночого любовного роману», де стрижневою
темою виступає тема кохання. Проте в романi «Мати
все» любовна лiнiя вiдступає на другий план, натомiсть пiд новим кутом зору розглядається доля української жiнки, увага зосереджена на двох архетипних
концептах – «мати» i «материнська любов». Образ головної героїнi книжки, матерi Іветти Андрiївни – це
збiрний образ українських матерiв, якi ладнi зробити
все, аби тiльки їхнi дiти були щасливi: «Вербицькi
жертвують усiм заради щастя своїх дiтей» [4; 15].

Проте щастя Іветта Андрiївна розумiє по-своєму, не
враховуючи думки дiтей, дбаючи передусiм про непохитнiсть власного авторитету, що й призводить до
сiмейної драми: смертi сина Платона, невiстки
Раєчки, нещасливого шлюбу доньки Лiди, зрештою –
й самої Іветти.
Загалом у сучаснiй мелодрамi збереглися такi
риси класичної, як конфлiкт, що розгортається на
основi кохання, родинних стосункiв; наявнiсть любовного трикутника; ефектна, несподiвана розв’язка. У композицiйному аспектi для жанру сучасної
мелодрами характернi динамiчна дiя, яскравi
конфлiкти, емоцiйна мова, наявнiсть таємницi, несподiванки тощо. Проте в сучасних зразках цього
жанру простежуються соцiальнi мотиви, часом
соцiальнi протистояння виходять на перший план,
спричинюючись до нещасливого кохання; характери набувають чiткого соцiального забарвлення, випадок хоч i вiдiграє вирiшальну роль, але причиново-наслiдковi зв’язки в сюжетi посилюються.
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